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 مقدمة : 1القسم
 

 المخطط   مفهوم أصل 1.1
 

  في  سيماوال  التاريخ،  عبر  األخرى  التخصصات  من  العديد  قبل  من  المخطط  مفهوم  استغالل  تم
  مستوحى  هو   المخططات  على  المتمركز  العالجو   ،الكمبيوتر  وبرمجة  الجبرية   والهندسة  الفلسفة

 .المعرفي النمو النفس علم مجال  في مستخدم  هو  كما  للمخطط النظري المفهوم من
 

 

ف    أجل  من   البشري   العقل  قبل  من   الواقع  على  المفروضة   األفكار   من   نمط   بأنه  المخطط  يُعرَّ
  االستجابات   وتوجيه  ناإدراك  بتفسير  لنا  والسماح  نواعاأل   جميع  من  بسرعة  المعلومات  تصنيف
 .1فعالة طريقةب المشكالت  وحل  لبيئتنا
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 بالمخططات  للعالج الممارسة دليل

  في  وتستمر  مبكرة سن في تتشكل ما  غالًبا المعرفية المخططات أن يالحظ  ، ائيةالنم نظر  وجهة   من
 لدى   الرشد  مرحلة  في  معينة  مرضية   مخططات  تتبلورو   .الالحقة  الحياة  تجارب  مع  تشكيلها

  لو   حتى  هذا  اآلخرين،ب   أو   بالذات  تتعلق  ،صامدة  خاطئة"  انفعالية  حقائق"  شكل  على  مرضانا

 في   الكامن  تصلبال  أن   نستنتج  أن  يمكننا  .معتقداتهم  مع  الذاتية  رةالسي   األحداث  من  العديد  تتناقض

  على   وأحياًنا  ،وللعالم  للذات  ثابتة   رؤية  أي  المعرفي،  التماسك  على  بالحفاظ  لنا  سمحي   المخططات 
 . 1أفضل  داءأل أو  للواقع موضوعية أكثر رؤية حساب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 بالمخططات العالج  أصل  2.1
 

  مفاهيم   إلى  80  السنوات  في  اإلشارة  في   بالفعل  بدأ  قد  Aaron T. Beck  النفسي   الطبيب  كان

  قرر  سنوات،  بعد  .TCC  2  السلوكي  المعرفي  العالج  عن  النظرية  كتبه  في  المعرفية  المخططات

  ممارسته  في  السلوكي  المعرفي  العالج  تناول  حدود   أدرك  الذي  ،Jeffrey Young  النفسي   المختص

  للقيام و   . .l’approche de la thérapie des schémas  بالمخططات   العالج  تناول  إنشاء  الخاصة،

  على  عناصر  دمج  طريق  عن   الكالسيكي،  المعرفي  السلوكي  للعالج  إتقانه   من  استوحى  بذلك،
 des théories de l’attachement et  بالموضوع   عالقاتالو   التعلق  نظريات  من  ، النظري  الصعيد

des relations d’objet،  تناول   من   المستمدة  خبراتيةال  التدخل  تقنيات  من  العالجي،  الصعيد  وعلى  

 . l’approche Gestalt  الجشطالت
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 بالمخططات  للعالج الممارسة دليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلوكية المعرفية العالجات   عائلة في بالمخططات  العالج أهمية 3.1

 

  المعرفي  العالج  لنهج  البداية  في  يستجيبون  ال  الذين   للمرضى  مفيدًا  اتبالمخطط   العالج  يكون  قد

  تفترض   السلوكي  المعرفي  العالج  في  االنخراط  على  القدرة  أن   Youngوجد   الواقع،  في  .السلوكي

  في   مقابلتهم  تم  الذين  مرضانا  لدى  غائبة  تكون  ما  غالًبا  التي  األساسية  المتطلبات  من  العديد  مسبقًا

  بروتوكول لل  االمتثال :  (عميقة  نفسية  اضطرابات  من   يعانون ) العقلية  للصحة  الثاني  الخط  عيادات

  اللجوء  دون   عنها  المعالج  وإبالغ  انفعاالته و   إدراكه  إلى  الوصول  على  ض المري   وقدرة  ، يالعالج 

  الطبع و   السلوكية،  األنماط  بتغيير  تسمح  التي  النفسية   والمرونة  ،العاطفي   أو   المعرفي  التجنب  إلى

  لدى وبالتالي،   ،عالجي  تحالف تكوين  على  السريعة القدرةو (  الذاتي النقد) المختلة لألنماط المنهزم 

  الذاتية   وسلوكيات  المتكيفة   غير   األفكار  تقاوم  ما  غالًبا  ،" قاومينالم"  بـ  المعروفين   العمالء   هؤالء 
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 بالمخططات  للعالج الممارسة دليل

  أن   افكري   فهمال  إلى  المرضى  يتوصل  حيثب   ،بمفردها  المستخدمة  السلوكية  المعرفية  لتقنياتل

 .مختلف بشكل   به  الشعور في يفشلون ولكنهم   ،اتكيفم  وال   واقعًيا  ليس االعتقاد

  في  إيجابي  بشكل  بالمخططات  العالج  يبرز  ،" الكالسيكي "  السلوكي  المعرفي  العالجب   قارنا  إذا

  التقنيات  استخدام  عن  الناتجة  الشخصية  االضطرابات  أو   سمات  من  يعانون  الذين  المرضى  عالج
  .مشكالت  تشكل   التي   العالئقية   القضايا  التحديد   وجه   على   تناولت   التي  شخصية بين وال  خبراتية ال

  ما   فغالًبا  الجلسة،  في  والعفوية  المرونة  من  بمزيد  يسمح  المخططات  على  القائم  التناول  ألن   نظًراو 
  مستقرة،  غير   ووجدانات  آمن،   غير  تعلق   نمط  لديهم   الذين   للعمالء  أفضل  بشكل   مناسًبا  يكون

  االلتزام  عدم  المثال،  سبيل  على)  الغريبة  والتصرفات  ضعيفة،  الذاتي  االنعكاس  وقدرات

 .المزمنة الذاتي التدمير األعمال  أو ( والواجبات  بالمواعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالمخططات  العالج بفعالية المتعلقة األدلة 4.1

  يعتمد  ال   أنه   بمعنى   ، " transdiagnostique تشخيصي  عبر"  اتبالمخطط  العالج   يكون   ان   يفترض

  لدى  الموجودة  المختلفة  الشخصية  مخططات  عالج   على  ولكن  معينة،  نفسية  متالزمة  عالج  على
 سمات   لعالج  أساسي  بشكل  استخدم  وقد  الشخصية،  بنية  يشكل  لما  موجه  فهو   ،ذلك  ومع.  معين  فرد

 .مزمنة تكون ما غالًبا التيو  عنها الناتجة األعراض عن فضالً   الشخصية،  واضطرابات

 

  حل  إلى  سيؤدي   ريضللم  المختلفة  المرضية  األنماط"  شفاء"  أن   في  التناول   هذا  مسلمة  تتمثل

 المدى  على  والجسدي  النفسي  لضيقه  أفضل  بتحمل  له  يسمح  األقل،  على  أو   ألعراضه،  تدريجي
  ،المشكالت   من  عةمتنو   مجموعة  لعالج  مفيدًا  اتبالمخطط  العالج  يكون  أن  يمكن  لذلك  .الطويل

  يمكن  .DSM-5 دليل  في   المدرج  ينفسال  المرض  تحديد  إلى  البداية  في  العيادي  يضطر  أن  دون

  القهرية   والسلوكيات  المزمن،  والحصر  االكتئاب  أعراض   من  يعانون  الذين   المرضى  من  للعديد
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 بالمخططات  للعالج الممارسة دليل

  من  االستفادة  شخصيتهم  بأنماط  المرتبطة  المتكررة  العالئقية  الصعوبات  أو   المستمرة  اإلدمانية  أو 
 .1العالج هذا

 

  دراسة   12  شملت  3بالمخططات  العالج  لفعالية"  التشخيصية  عبر"  المنتظمة  المراجعة  أظهرت

  11  في  .المرضى  لدى  المخططات  شدة  حول   حاسمة   تأثيرات(  متوسطة  إلى  منخفضة   جودة  ذات)

  عن   النظر  بغض  المتكيفة،  غير  المبكرة  المخططات  في  انخفاض  هناك  كان  دراسة،  12  أصل  من

  واضطراب  الصدمة،  بعد   ما  الضغط  واضطراب  الشخصية،   اضطراب)  الصلة  ذو  التشخيص 

  من   يعانون  الذين  للمرضى  الفرعية   المجموعة  ضمن  ومن(.  الواسعة  األماكن  افوبي و   األكل،

 شدة   في   وانخفاض  األعراض   في   تحسن  هناك  كان  ، (دراسة  األكثر)  الشخصية  اضطرابات

 . المتكيفة غير المبكرة المخططات

 
  ج لعال  المقدمة  المختلفة  النفسية  العالجات  يقارن  الذي  التلوي  التحليل  أظهر  ذلك،  على  عالوة

  األخرى  المحددة  العالجات  مثل  فعااًل   سيكون  بالمخططات   العالج  أن  البينية  الشخصية  اضطراب
  الذين  ،Trouble de Personnalité Limite (TPL)  الحدية  الشخصية  اضطراب  ذوي  المرضى  لصالح

 thérapie basée sur la)   الجدلي  السلوكي  والعالج  العقلنة  على  قائم   عالج   من  استفادوا

mentalisation et thérapie dialectique comportementale)،  4معتدل تأثير   حجم مع. 

 

 

 

 

 la thérapie basée sur le التحويل  على  القائم  العالج  مع  بالمخططات  العالج  مقارنة  تم  أخيًرا،

transfert (TFP)    باضطراب   مصابين   مرضى   دىل  عشوائية،  مضبوطة  ة ي ب يتجر  دراسة  في  

  األعراض   لتحسن   أعلى   معدل  إلى  يؤدي   اتبالمخطط   العالج  أن  جد وُ و .،TPL  الحدية  الشخصية

   .TFP5بـ  مقارنة(  2.3 النسبي الخطر)  السريري التحسن أو ( 2.18 النسبي  الخطر)

 

 أعراض   في  انخفاًضا  المزمن  االكتئاب  حول  الجودة،  متوسطة  حاالت،  من  سلسلة  أظهرت  كما
  (1.1  التأثير  حجم)   المتكيفة  غير   المبكرة   المخططات  وفي(  2.2  التأثير  حجم)   المتابعة   عند  االكتئاب

6. 
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 للمخططات  المفّسر النموذج: 2 القسم

  من  ،أساسي  بشكل  ، الدليل  هذا  في   المخططات  حول   المتمركزة   النفسي  العالج  تقنيات   أخذ   تم
  قام  الماضية،  عاًما  العشرين  مدار   علىو   .1سيي أست ال  كتابه   في  Jeffrey Young  اقترحه  الذي  النموذج

 ,Arntz, Roediger, Jacob)  منهم  المخططات  على  قائم   التناول  اتباع ب   المصّرحين   كلنيكيين اال   بعض

Farrell et Shaw  )ومن ،األنماط   مفهوم  على  أكبر  بشكل  التركيز  خالل  من  سيماال  لنموذج، ا  باثراء  

  بل ق  من  الوقت  بمرور  المقترحة  اإلبداعية  التطورات  جميع  الدليل  هذا  في  نغطي  لن  ،اإليجاز   أجل
 .اتالمخطط ب   العالج ممارسي
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 المتكيف  غير المبكر  المخطط تعريف  1.2

 

 :هو  المتكيف غير المبكر المخطط 

 

   معينة؛  انفعالية بقضية  يتعلق  واجتياحي متكرر موضوع   -
 غالًبا  التي   الجسدية   واألحاسيس  واألفكار   واالنفعاالت(  مجزأة  ذكرى   آثار  أو)  ذكريات  من  يتكون -

 شديدة؛  تكون ما
 وتوقع  ،ونمطي   طائش  الفعل  رد  إلى  بالفرد  يؤدي  مما  اآلخرين،  أو   الذات  حول  أساسي  اعتقاد  -

 متصلب؛ بشكل  اآلخرين سلوك
  رموز  تلبيها  لم  نفسية  لحاجة  استجابة  غالًبا  والمراهقة،  الطفولة  خالل  عام  بشكل  تطويره  تم  -

 ؛ التعلق
   ؛المخطط  تغذي التي السلبية التجارب خالل من  البلوغ  مرحلة في  مدمج -

 .7للمريض األسرية  أو  المهنية أو  االجتماعية الحياة في األداء في كبير  بخلل مرتبط  -

 

  السلوكيات تعكس  وباألحرى، هكذا للمخططات كاستجابة  المتكيفة غير السلوكيات تتطور 
 . المخطط تعريف  من  متجزئ جزءا تكون  أن دون تكيف أساليب

 

  زادت كلما  ،اليومية المريض حياة في نشاًطا  رأكث  كان  ،شدة أكثر المخطط كان كلما  ،عام بشكل 
 .7أمدها طالو عنه الناتجة السلبية التأثيرات شدة

 

 

 

 

 Origine des schémas précoces  المتكيفة غير المبكرة  المخططات مصدر 2.2

inadaptés  
 

   Origine neurobiologique البيولوجي العصبي المصدر 1.2.2
 

 الصدمات  وتأثير بالخوف االشراط دور 1.1.2.2

  هذه   تعمل   دمية،الص  واألحداث   بالخوف   المرتبط  االشراط   في  الدماغية  األنظمة  من   اثنان   يشارك
 :بالتوازي  األنظمة
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  تخزين   عن  المسؤولة  هي  المرتبطة   القشرية  والمناطق  L’hippocampe  البحر  صانح  .1
 . الواعي التذكر إعادة إلى يؤدي واستدعاءها  الواعية، الذكريات

  هذه   تنشيط   يؤدي الالواعية،  الذكريات  تخزين  عن   المسؤولة  هي  L’amygdale  اللوزة .2

 .للخطر باالستعداد  تتعلق  جسدية  استجابات إلى الذكريات

 

 : مهمة مميزات عدة اللوزي للنظام

  يكون  أن  دون  االنفعالية  الفعل  ردود  تحدث  أن  يمكن شعوري،  غير  يكون  ما  غالًبا•
 .الكامن للمنبه مدرًكا الشخص

  قبل   من   عليه   التعرف  قبل  ما  لخطر  اللوزة  تستجيب  أن  يمكن  ،وهكذا   ريعس  هو   •
 .القشرة

 اللوزة   تدرك  أن  بمجرد  الجسدية  واالستجابات  االنفعاالت  تحدث  ،آلي  او   تلقائي  إنه  •
 .خطر  وجود

 .دائمة هناك المنقوشة  الذكريات تبدو  •

  في  االنفعالية  الذاكرة  تخزين   يتم  أن  بمجرد   ، الدقيق  التمييز   على   قادر  غير  نظام  هو   •
  الصدمة  أثناء  الموجود  بالمنبه(  بعد   عن   أو   كثب  عن)  ريذكّ   الذي  المنبه  فإن  ،اللوزة

 .الخوف استجابة إلى سيؤدي

 

 الذي  منبه :  التالية  تجابة ساال  مالحظة   يمكن  متكيف،   غير   بّكر م   مخطط   وجود  ظل   في   هكذا،

  واألحاسيس   لالنفعاالت  الشعوري  غير  التنشيط  ←  الطفولة  في  الصدمية  األحداث  يستدعي
 (. المرتبطة األفكار او  رفالمعا تنشيط يتم بها، اواعي  الفرد كان إذا ثم، )  بها  المرتبطة الجسدية

 

  تتطور ،يخففه   أن  المخطط"  شفاء"  بإمكان  كان  لو   حتى  ،مستمرا  وربما  ،اتلقائي   التنشيط  هذا  يكون

  تسجيلهم   ويتم"  لفظية   قبل "    اسم  عليهم   يطلق  لذلك  اللغة،  الطفل   يطور  أن  قبل   المخططات   من   العديد

  الحقًا  األفكار  أو   المعارف  لها  تضاف ، الجسدية  واألحاسيس  نفعاالتواال  ذاكرةال  في  آثار  شكل  في
 .المخططات على  العمل  عند  المعارف على  نفعاالت لال المتكررة األولوية يفسر هذا ،الحياة في

 

  مخططاته   على   للمريض  كبر أ   واعية  سيطرة  تحقيق   نحاول   ،ات بالمخطط  العالج  أثناء   وبالتالي، 
  عبر  اللوزة  تنشيط  تهدئة  أيًضا  ولكن   ، (األمامية  القشرة  قبل   من  اللوزة  في  أفضل  تحكم   ،باختصار)

 .1 خبراتية تقنيات

 

 Lien avec la théorie de l’attachement التعلق بنظرية االرتباط 2.1.2.2
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 .التعلق نظرية على  كبير  بشكل أيًضا المخطط نظرية  تعتمد

 

  واالهتمام  وآمنة   مستقرة  بطريقة  باآلخرين  االرتباط  إلى  بحاجتنا  التعلق   يرتبط   باختصار، 
  التعلق   رمزب   الخاص  األمومة   نظام   مع  ترددبال  الطفل  لدى   التعلق  نظام  يعمل   أن  يجب  باآلخرين،
 .به الخاصة

 

  ادراكنا   بين   جسراً   تنشئ  التي   ، العاكسة  العصبية   الخاليا  طريق   عن  ،أخرى  أمور  بين   من   ذلك،   يتم 
  الدور   يتمثل  .المتكرر  التحفيز   طريق   عن   العصبية  الخاليا   هذه  تدريب   يجب  ، اآلخرين   ادراكو 

 إنشاء  على  لمشاعره،  الدقيقة  االنعكاسات  خالل  من  الطفل،   مساعدة  في  األبوية  للرمزية  الرئيسي
  أن   للطفل  يسمح  هذا  .الخارجي  والعالم  الداخلي  عالمه  بين(  الوجداني  التناغم)  الوجداني  التزامن

  ةعقلن   على  االنعكاسية  القدرة  ويربتط   له  يسمح  ان  يحتمل  كما  ،عتبارهوا  ، هفهم  تم  انهب   يشعر
  أسلوب  الطفل  يطور  قد  ،والديه  رمزيةو   الطفل  بين"  رنان"  تشابك  وجود  عدم  حالة  فيو    انفعاالته

 .8آمن غير  تعلق

 

  اسلوب   األوقات  جميع  في  تجسيد   العيادي  المعالج  يحاول  المخططات،  على   القائم  التناول  في
 وضعًا  المعالج  يتخذ  .للمريض  ودافئ  مرحب   ثابت،   حضور  توفير  خالل  من"  السليم  الراشد"

  عابيباست   المريض  للسماح  لطفله،  العاطفية   االحتياجات   تلبية  يريد  الذي  الوالد  لوضعية   مشابًها
  مكن ي  هكذا   .الهدوء  تامين  جلأل  األوقات  جميع  في   متاح  طيب   عقلي  تصور   بواسطة   المعالج

  من   تخفف  ،األقل  على  أو   مدعمة،  ايجابية  عالقات  بتجربة  آمن  تعلق  أسلوب  يطور  ان  للمريض
   .8اآلمن غير  تعلقه شدة

 

 

 

 

 

 

 Besoins psychologiques non comblés المشبعة غير النفسية االحتياجات 2.2.2
 

  ال عندما المتكيفة  غير المبكرة المخططات تتطور معينة، أساسية نفسية  احتياجات لديهم البشر كل
  (. ضعيفًا الطفل يجعل فطري  طبع أو  مزاج وجود في غالًبا) االحتياجات هذه بعض  تلبية  يتم

 

  :إلى الطفل يحتاج

  المودة   من  مناخ  االستمرارية،   باألمان،  الشعور  ذلك  في  بما  مهمين،  بأشخاص  الثابت  التعلق •
   والتقبل؛   والتعاطف
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 ؛والكفاءة  باالستقاللية الشعور •
 ؛ ومتميزة  واضحة  هوية •
 ؛ النفس  ضبط وتطوير واالنضباط الواقعية الحدود تجسيد •
  والتعبير  ،االعتبار   في  خذهاأل   األساسية،  االحتياجات  على  التعرف  على  القدرة  في  حريةال •

 ؛ وتحقيقها  عنها
 .العفوية لحظات من  واالستفادة  والمتعة لعبال •

 

 Tempérament المزاج 3.2.2

 الفرد   محاولة  كيفية  على  يؤثر  إنه ،الحياة  طوال  امستقر  ظلي ،للشخصية  الفطري  البعد  هو   المزاج
 :1التالية السبعة باألبعاد المزاج وصف يمكن. 7اآلخرين مع تفاعله وكيفية  احتياجاته تلبية

 
 العاطفي  التقييد عكس    الشدة
 متفائل  عكس  مزاج  عسر
 هادئ عكس  قلق

 مرح  عكس  مهوس 
 عدواني /نشط عكس  سلبي

 سعيد  عكس  غاضب
 اجتماعي  عكس  خجول 

 
  

 الضغوط  نفس  أو   البيئة  لنفس  طفلين  تعرض  سبب   آلخر  فرد  من   المزاج  في  االختالفات  رتفسّ   قد
  يمكن   ذلك،  إلى  باإلضافة  تماما،  مختلفة  أنماًطا  يطوران  وقد  مختلفة،  الفعل  ردود  لديهم  يكون  لكن

  يكون  قد  المثال،   سبيل  على  الطفل،   لها  سيتعرض  التي   الضغوط   تعديل   ,tempérament  للمزاج
  الطفلب   مقارنة  عنيف  والد  قبل  من  الجسدي  لإليذاء  عرضة  أكثر  عدواني  مزاج  لديه  الذي  الطفل
 .1وخجاًل   سلبية أكثر  يكون  الذي

  ، المثال   سبيل   على:  عليه  البيئة  تأثير  لق  كلما  امتميز  المزاج  بُعد  كان  كلما  ،ذلك  إلى  باإلضافة

  ، الخطر   تجاه  الهشاشة  مخطط  لتطوير   عرضة  أقل  للغاية  متفائل  بمزاج  يتمتع  الذي  الطفل  سيكون
 .مبكرة  سن في ةطبيعي  لكارثة تعرض  لو  حتى

 

 Environnement familial et social العائلية االجتماعية البيئة  4.2.2

 

 .المكتسبة الشخصية من جزء  caractère le  الطبع يشكل  ،,tempérament المزاج عكس على
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  يؤدي  .المتكيفة  غير  مبكرة  مخططات  اكتساب  على  خاص  بشكل  التجارب  من  معينة  أنواع  تساعد

 des الهجر   أو   العاطفي  الحرمان  مخططات  ظهور   إلى  عادةً   للعاطفة  الطفل   حاجة   من  الحرمان

schémas Carence affective ou Abandon.  الضحية   أو   الصادمة  المبكرة  التجارب   تؤدي   ما  عادة  

 de schémas الخطر  تجاه  هشاشةال  أو   العار/ النقص  أو   االساءة/ الحذر  مخططات  تطوير  إلى

Méfiance/Abus, Imperfection/Honte ou Vulnérabilité aux dangers . 

 

  مقحمين  اآلباء  المثال،   سبيل   على )  باالستقاللية   المتعلقة  تلك  أو   واقعية  حدود  غياب   يؤدي   أن   يمكن

  أو   الكفاءة  عدم/ التبعية  مخططات  إلى(  الحرية   من  الكثير  يمنحون  أو   الحماية  في  مفرطين  أو 

 schémas Dépendance/Incompétence ou Droits personnels  العظمة/ مبالغة   الشخصية  الحقوق

exagérés / Grandiosité. 

 

 عاليةال  المتطلبات  مخطط  ظهور  إلى  يؤدي  قد  مما  منتقد،   جد  الوالدين  أحد  الطفل  يجسد  قد  أخيًرا،

schéma Exigences élevées،  العقاب  مخطط  وتطوير  المعاملة  في   مسيء   الوالدين  أحد  تقمص   أو  
un schéma Punition. 

 

 بها  معاملته   تم  التي  والطريقة  لألسرة  االنفعالي  المناخ  حول  الطفل  ادراك  أن  نتذكر  أن  المهم  من
  صحيحة   ليست  المناخ  لهذا  الدقيق  السبب  حول   تفسيراته   كانت  لو  حتى  صحيحة،  تكون   ما  عادة
 .دائًما
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 Les 18 schémas précoces inadaptés المتكيفة غير المبكرة  18  الـ المخططات 3.2

  والرفض   االنفصال :  مجاالت   خمسة   هناك  ،مشبعة   غير  أساسية  نفسية   حاجة  مع   مخطط   كل   يتوافق

séparation et rejet،  واألداء  االستقاللية  ضعف  altération de l’autonomie et de la performance،  

 centration sur  الكف/  المفرطة  واليقظة   اآلخرين  على   التركيز   ،limites déficitaires  العجز   حدود 

autrui et hypervigilance/inhibition . 

 



18 
 

 بالمخططات  للعالج الممارسة دليل

 
  إلى نحيلك( 4.2  القسم راجع) أولية  كمخططات األول المجال من مخططاتال تدخل  يتم ما غالًبا

 .7،1 عشر الثمانية اتللمخطط اكتماالً  أكثر  وصف  على للحصول Young ـل المرجعية األعمال

 

  

    9النموذجية  التاريخ  عناصر (سريري)  إكلينيكي عرض

:   Iالمجال

  االنفصال
 والرفض 

Séparation et 

rejet 

  عدم/الهجر

 االستقرار 
Abandon/ 

Instabilité 

 الوثوق   عدم  أو  االستقرار عدم. 1

 على القادرين   لألشخاص المدرك 
 .له  الدعم  توفير

 مبكر موت. 1

 الوالد   قبل من هجرانه أو
 .له  بالنسبة  مهم  شخص أو

  

 األشخاص  بأن  الشعور. 2

  االستمرار   يمكنهم   ال المهمين
 االنفعالي،   للدعم  كمصادر
  غير  النهم والحماية والتعلق 
 توقع يمكن  وال انفعاليا مستقرين
  حضورهم  بسبب  أو  تصرفاتهم 

 . المنتظم  غير

 دائم  انشغال. 2

 وغيابه  الوالدين  ألحد  
 صحية،   مشكلة بسبب   

 . إلخ  ملتمس، عمل

 
   عزيز شخص  موت من الخوف. 3

  

 الجل هجرانه من الفرد  تخوف . 4

    .لالهتمام  اثارة  اكثر  شخص
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 اإلساءة /   الحذر

 Méfiance/Abus 

  سوف  اآلخرين   بأن  االنطباع
  اإلساءة،  األذى،  به يلحقون
  أو  تالعب أو  خداع اإلذالل، 
 . استغالله

 خالل  االعتداء
 الجنسي، ) الطفولة

 أو   االنفعالي البدني،
   بعض  في التهديد( اللفظي

 األقران   قبل من  األحيان

 العاطفي  الحرمان 
Carence 

affective 

 احتياجاته   بأن  االنطباع
 رضية مُ  كونت  لن  العاطفية
 .  اآلخرين قبل  من صحيح   بشكل

 :  األنواع

   المودة قلة -

   التعاطف نقص  -

                              الحماية نقص  -

 بالفراغ   الشعور

 التعاطف وقليلي باردين  الوالدين

 العار / النقص

Imperfection/ 

Honte 

  غير  سيء شخص   بانه  االنطباع
 . دوني  أو فيه مرغوب

  المدركة، العيوب   من بالعار شعور
  اندفاعات  أنانية،) داخلية إما

  غير جنسية  ورغبات عدوانية
 المظهر) خارجية أو ( مقبولة

 الجسدي 
  حرج  فيه، مرغوب غير 

 ( اجتماعي

 . للنقد الحساسية

 وانعدام اإلحراج. واللوم  الرفض

 االجتماعية  الروابط في األمن

 والذل  التحقير
 اشخاص   قبل نم الطفولة خالل
 األقران قبل من أو  التعلق رموز هم 

 البيئة   بين الفرق  يكون ما غالبا
  والعائلية االجتماعية المعيشية
 وانجازاته  للطفل 
 بعد  فيما

 
 

 الرفض  / اإلقصاء 

Exclusion/Rejet 

  انه  العالم، بقية  عن بالعزلة  الشعور
  ليس أنه  اآلخرين، عن مختلفًا 
 . مجتمع أي من عنصرا 

 في  حقيقي فرق
 الجنسي،  التوجه  العرق، الدين،)

 المجتمع   بـبقية مقارنة( إلخ

 بين  الفرق  يكون ما غالبا
 المعيشية   البيئة

 والعائلية االجتماعية
 وانجازاته  للطفل 
 بعد  فيما

  ضعف :  II المجال

  االستقاللية
   واألداء

Altération de 

l’autonomie 

et de la 

performance 

  عدم/ التبعية 

   الكفاءة 
Dépendance/ 

Incompétence 

   على القدرة بعدم   الشعور
 اليومية  مسؤولياته إدارة 

 بكفاءة، 
 اآلخرين؛  من  مفرطة مساعدة  دون

 . بالعجز  الشعور

 المفرطة   الحماية
 .آباء إهمال أو
 

  ضعف،) االستعداد 

 (هشاشة

 الكارثة   من المفرط الخوف
 يتوصل لن  أنه بها، التنبؤ يمكن ال
 الجسدي،   المجال  في الوقاية إلى

  الهشاشة و الضعف  يخشون  اآلباء 
 الطفل؛  بكثرة  يحمون بالتالي 
 الطفل؛  كاف   بشكل يحمون  ال اآلباء
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 أو  للخطر
 للمرض 

Vulnérabilité au 

danger ou à la 

maladie 

 خطيرة صدمة  من عانوا الذين اآلباء الفوبيا /  المواقف  أو/ و االنفعالي

  غير ذات /  التحام 

 النمو   مكتملة
Fusion / Soi non 

développé 

 االنفعالي   االقتحام 
   مع متناسب غير

 المهمين،  األشخاص 
 الكاملة  الفردانية حساب على
 عادي  اجتماعي  تطور أو

 قيم أو هوية وجود  عدم
 .شخصية

 المفرطة   الحماية
 من ملحوظة

 المهمين؛  االشخاص 
 المفرط  التحقير
 .    الطفل  لتميّز

 الفشل 
Échec 

 أنه أو  بالفشل  الشعور
 بالتأكيد  يفشل  سوف
 اساسا  بانه  الشعور
 مهارته في كفء غير

 بقسوة  يحكم  الذي  الوالدين  احد 
 الطفل،  أداء 
 للغاية؛   ناجحة مهنة لديه أو

 مثل  موهوبًا ليس  الطفل 
 بإخوته،  مقارنة أو رفاقه
 مهاجر أو
 .للغاية  متسامح الوالدين  احد 

  حدود: III المجال

 العجز 
Limites 

déficitaires 

  شخصية حقوق
/    فيها مبالغ

 العظمة 
Droits 

personnels 

exagérés / 

Grandeur 

  أو يفعل أن  يجب   بأنه  االنطباع
  دون ، يريد  ما على يحصل
  الفرد ميل ن باآلخري  االهتمام 
  فرض  أو سلطته  لتأكيد  المفرط
  سلوك  في  التحكم  أو  نظره  وجهة

  تجاه  مبالغة مطالب. اآلخرين

 اآلخرين 
 تجاه  التعاطف عدم

 اآلخرين  ومشاعر احتياجات 

 األسري  االنضباط انعدام

/  الذات   في التحكم

 الذاتي   االنضباط
 كاف   غير

Contrôle de soi / 

Autodiscipline 

insuffisants 

  وتحمل الذات   احتواء صعوبة
  األهداف تحقيق  أجل  من  اإلحباط

 انفعاالته تسيير   صعوبة. الشخصية

  والصراعات األلم تجنب. ودوافعه

 والمواجهات، 
 والمسؤوليات 

 . انضباط  أو  إطار وجود  عدم

:  IV المجال

  على  التركيز
 اآلخرين 

Centration 

sur autrui 

 الخضوع 
Assujettissement 

  التعبير إهمال إلى  المفرط   الميل
  وتبني واحتياجاته انفعاالته عن

 رمز شخص   أمام   الخاضع موقف
 :األنواع. مهيمن أنه على يُدرك

 الحاجات  إخضاع -

  خاصة)  االنفعاالت إخضاع -

 (.الغضب

  أو  العقوبة المسيطرين،  اآلباء
  يطيع؛  لم  إذا  التانيب  أو البرودة
  القرارات،  باتخاذ  يسمحون  ال اآلباء
 غائبون اآلباء.  الحرية يعطون ال

  يحترمون ال آباء ؛ "شهداء" آباء

  الوالدين  الطفل؛  آراء  أو احتياجات 
  على يتعين   لذا  قلقين،/  مكتئبين 
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 . كلماته قياس الطفل 

 التضحية 
Abnégation 

 التضحية  إلى  المناسبة  غير الحاجة
  اآلخرين، انتظارات   لتلبية بالنفس
 في الشخصي  توازنه حساب على
  بحساسية يرتبط  ما غالبًا. الحياة 

  اآلخرين معاناة تجاه  كبيرة
  سلوكيات   تقدير في والمبالغة
  بغياب الشعور. التضحية

  الخاصة الحتياجاته االستجابة
  الذين األشخاص  تجاه  واالستياء

 . بهم   يعتني

  على التأكيد   في يبالغون الذين اآلباء
 أو  الحتياجاتهم  الطفل  تلبية أهمية

 .اآلخرين احتياجات 

  للحصول السعي 
  أو  الموافقة  على

 االعتراف 
Recherche 

d’approbation ou 

de 

reconnaissance 
 

  للموافقة المفرطة الحاجة
  قبل  من واالهتمام واالعتراف 
  مؤسس الذات   تقدير  اآلخرين،

 . فقط اآلخرين   فعل ردود  على

  آلراء كبيرة  أهمية  اآلباء يعطي
 اآلخرين؛ 
 .بيولوجي  أصل من الخجل

  اليقظة: Vالمجال

 وكف  المفرطة
Hyper- vigilance 

et 

inhibition 

 التشاؤم /    السلبية

Négativisme/ 

Pessimisme 

  قد  أخطاء ارتكاب  من مفرط  خوف
 وخيمة  عواقب  لها يكون

 المستقبل  بشأن  مزمنة مخاوف
 المفرطة اليقظة

 متشائمة رؤية فيها تطفو   بيئة
 مبالغ أهمية  تنسب  حيثب  ألشياءل

 .األخطاء  إلى فيها

 انفعالي  كف
Inhibition 

émotionnelle 

 العفوية الفعل  لردود المفرط   الكف
 فقدان أو  الرفض أو  الخجل  لتجنب

 .االندفاعات  على السيطرة

  أو العفوية  على تشجع ال عائلية بيئة
 .االنفعاالت عن  التعبير

 عالية   مطالب
 المفرط  النقد / 

Exigences 

élevées 

/ Critique 

excessive 

  معايير لتلبية المبذولة الجهود 
  بالسلوك متعلقة جدًا  عالية داخلية

 .  األداء أو

 : عروض

   الكمالية -

  ذلك   في بما) صارمة  قواعد -

 .(إلخ األخالقية  القواعد

  الوقت بإدارة  فيه المبالغ  االهتمام  -

 .والفعالية

 بالنجاح؛   مشروطال  األبوي الحب
  تجاه   عالية بهمطال  لوالدين احد 

 نفسه؛ 
  إذا ينتقد  أو يهين  الذي  لوالدين ا  احد 
 . العالية المعايير  يستوف  لم 
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  الناس  معاقبة بوجوب  االعتقاد Punition العقاب
  التي األخطاء على بقسوة 

 يرتكبونها 
  أو  األخطاء  على العفو صعوبة
  الشخصية  الحدود امام التسامح
 .اآلخرين وحدود 

 صارمين،   والدين
  العقاب ويمارسون  مستاءين
 . المفرط

 

 : إكلينيكية حالة

  بسبب  للفحص  تقدم ، الموسيقى   في  البكالوريوس   في  يدرس   ،عاًما  24  العمر  من  يبلغ  رجل  "مارك"

  شريكته   تركته  أن  منذ  تفاقمت  والتي   ،سنوات  بضع  منذ   ظهرت  التي  واالكتئاب   القلق  أعراض
  تقدير   تدني   يظهر   .الالزم  من  أكثر"  تابع"   بأنه  إياه  متهمة  ،أشهر   بضعة  استمرت  عالقة  بعد  خيرةاأل

  الحفاظ  في   صعوبة  جد ي   ولكنه  رومانسية  عالقات  يبدأ  أن  السهل   من  أنه  يجد ، مزمن  بشكل  الذات
  أكثر   تعتبرهم  الذين  رجال  لتعاشر  تركهت س  ةالحالي   هت شريك   أن  مقتنعًا  يصبح  ما  سرعان  ألنه  ،عليها

  غضب  حتًما  يثير  الذي  األمر  ،رغباتها  لكل  الخضوع  خالل  من  هانعم  يحاول  ثم منه،  استحساًنا
 .منه يخشى كان الذي الهجر ثم  شريكته

 

  للغاية   ناجح   كالهما  ،شقيقان   لديه  أشقاء،  ثالثة  بين   من   الثاني   هو  مارك   ان   يتبين  الحالة،  تاريخ  في
  أي  اإليه  نسبي   لم  البداية   في  أنه  من  الرغم  على   ،للغاية  محبة  بأنها  والدته  يصف ،مجالهما  في

  باالقتداء  مارك  إخبار  إلى  تميل  كانت  وأنها  ،بشدة  تنتقده  كانت  أنها  التقييم  خالل  من  ندرك  ،أخطاء
  عندما  أخرى   بامرأة  ليرتبط   والدته  عن  والده  انفصل   .المدرسة  في  ناجحا  كان   الذي  األكبر   أخيه ب 

  ومع  أبنائه،  مع  جيدة  عالقة  على   الحفاظ  البداية  في  األب   حاول  عاًما،  13  العمر   من   يبلغ  مارك  كان

 بهذه  متأثرا  المريض  يبقى   تدريجًيا،   مارك  ـب   االتصال   قلص  الجديدة،  زوجته  حملت  عندما  ذلك،
 .وبينه والده بين  قائمة  تزال  ال التي المسافة

 
  خالل  من  كثيًرا  نفسه  ر ي قدت   من  يرفع  وكان  ،سوحسا   مبدع  بمزاج  يتمتع  طفالً   ركما  كان  لطالما

  ساخرة  بتعليقات   واستُهدف  ، الثانوية  المدرسة  في  صداقات  كوين ت   في  صعوبة   واجه ،الموسيقى 
  التركيز   برنامج   إلى  انضم   فقد  ، ذلك  ومع   ،الثانوية   المدرسة  من   مبكر  وقت  في  مرات  عدة

 .هذا يومنا حتى  بها يحتفظ  يزال ال قليلة صداقات نوكو  الرابعة، الثانوية المرحلة في يقيالموس

 

  ، العار  /والنقص  الهجر  مخططات  وجود  في  بشدة  نعتقد  ،الحالة  تاريخ  من  العناصر  هذه  باستخدام

 (. الهجر لمخطط ثانوي)  الخضوع مخطط  وجود  احتمال مع
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 Schémas primaires versus secondaires الثانوية  مقابل األولية المخططات 4.2

 

  التجربة   يعكس   فهو  واآلخرين،  الذات  تجاه  أساسًيا  اعتقادًا(  الشرطي  غير)  األولي   المخطط   يمثل 

  من   أبكر   وقت  في   زمنيا  األولية  المخططات   تتطور  مبكرة،   سن  في   الطفل  يعيشها  التي  المباشرة
 .الثانوية المخططات

 
  يأمل  معينة،  معتقدات  تبني  خالل  من  أولي،  لمخطط  استجابة(  شرطي)  ثانوي  مخطط  تطوير  يتم

  النقص   مشاعر  من  للهروب  ،المثال  سبيل  على  .األولية  المخططات  بعض  تنشيط  تجنب  المريض

"  الرهيبة  عيوبي   لمواجهة   المدرسة   في  مثالًيا   أكون  أن  يجب "  االعتقاد  المريض  يطور   قد  ،   والعار

  نفسي   أنسى  أن  يجب"  االعتقاد  يتبنى   أن  ريضللم  يمكن  ،الهجر   لتجنب (  العالية  البطمال  مخطط )

 (. الخضوع مخطط" ) الرفض لتجنب حولي  لمن خاضعًا أكون  وأن

 

  يكون   ما  غالًبا  ذلك،  ومع آلخر،  مريض  من  المخططات  به  تُعالج  ان  يتعين  الذي  الترتيب  يختلف
  في   المريض  عليه  يعمل  ان  األسهل  من  يكون  ربما  وبالتالي  ،به  للوعي  أسهل  الثانوي  المخطط
  ال   بحيث   للغاية  قوية   تكون   األولية  المخططات   بعض   أن   يحدث   أخرى،   ناحية   من  العالج،   بداية
 .أولى مرحلة  في نعالجها حتى  العالج في التقدم يمكننا

 

 

 



24 
 

 بالمخططات  للعالج الممارسة دليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stratégies d’adaptation dysfonctionnelles ختلةالم  التكيف استراتيجيات  5.2
 

 حياة  في  التكيف  يقتحق  على  قادرة  تعد  لم  ألنها  اسمها  المختلة  التكيف  استراتيجيات  على   يُطلق
  بيئة   في"  البقاء"  أجل  من  الطفولة  أثناء  عام  بشكل  مفيدة  كانت  أنها  من  الرغم  على  ،الراشد  المريض

 .1سليمة غير

 

 :التسلسل هذا في  المخطط ط ي تنش   يتم

 

 السلوك   التكيف  إستراتيجية  مدرك  تهديد
 

 :التالي المثال لنأخذ

  استراتيجية )   التجنب     (  التهديد  )الوالدين   احد  قبل  من  معاملة  إساءة:  الطفولة  خالل -

 (التكيفي  السلوك) الوالد هذا  من االختباء          (التكيف

  شريك  قبل  من  حتى  المعاملة،  في  لإلساءة  التعرض  من  خوفت ال:  البلوغ  مرحلة  في  ،وهكذا -

  في   اط االنخر  عن   اإلحجام           (  التكيف  استراتيجية )  التجنب                    (مدرك   تهديد )   مهتم

 (. متكيف غير  سلوك ) المزمنة الوحدةو   الحميمة العالقات
 

  من   يمنعه   أن  المرجح   من   ةي حميم   عالقة  إقامة  على   المريض  هذا  قدرة  عدم   أن  توقع  يمكن
  يمكن (  ومهتم  منآ  جديد  شريك   لقاء  ،المثال   سبيل  على)  تصحيحية   انفعالية  تجارب  على   الحصول

 .للخطر مرادف بالضرورة  يه األشخاص بين  العالقة بأن  االعتقاد" يعالج"  وحتى يقوض أن
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 مزاج   على  الغالب  في   مخطط  لتنشيط  استجابةً ك  المستخدمة  التكيف  استراتيجية  نوع  يعتمد
 :مخطط  مواجهة  عند االستراتيجيات من  أنواع ثالثة   هناك الشخص،

 
 االستسالم
  في   البقاء  خالل   من  ، وهكذا   ،تأكيده  على  ويعمل   المخطط   ينقله  الذي  لالعتقاد  المريض  يستسلم
  تعزيز  إلى  المريض  يميل  ،(باأللفة  شعوره  بسبب  معينة"  راحة "  يولد  أن  يمكن  والذي)   الموقف  نفس

 .8نفسها تلقاء من تتحقق  التي النبوة بمفاهيم هنا نربط أن يمكننا ،الكامن المخطط  تأكيد أو 

 

 

 

 

 التجنب 
  يتجنب   قد  ،بمخططه   تتعلق   مؤلمة   العواطف  فيه  تنشط  أن  يمكن  موقف  في  الوقوع   المريض  يتجنب 

  السلوكية   هاءاإلل  تقنيات  يستخدم  أو   ،(ذلك  إلى  وما  ،والعقلنة   المعرفي،   التجنب )  األمر   في   لتفكيرا

  والمقامرة   الجامح،  والجنس  القهرية،  المنزلية  واألعمال  المخدرات،  وتعاطي  المرضي،  الشره)

 .انفعاالته لتخدير ( ذلك إلى وما  ،المرضية

 
 العكسي  الهجوم
 على  الفعالة  للسيطرة  ويسعى  لتبنيه،  مخططه  يدفعه  الذي  لالعتقاد  عاكسم  سلوك  المريض  يتبنى

  المثال،   سبيل  على  يمكننا، ،بالمخطط  المرتبطة  الوجدانات  يحيد  الذي  السلوك  خالل  من  الموقف
  وظيفة  لها  سيكون  والتي  "فيها  مبالغ  شخصية  حقوق"  .مخططال  دتواج   المريض  عند  استحضار

 .العار/ ص النق بمخطط المرتبط  العار مواجهة

 

  بثالث   المخطط  نفس  مع   يتفاعل  أن  بالتالي  للفرد  فيمكن  ،اإلساءة/ الحذر  مخطط  مثال  أخذنا  إذا

 :جدًا مختلفة  لتكيفا استراتيجيات

  سوء  تديم  أو   تسمح   بطرق   ويتصرف  معاملته  يسيء  شريًكا  فسيختار   ،للمخطط   استسلم  إذا -
 .المعاملة

  الثقة   ويتجنب  ضعيفًا  فيها  يكون  قد  التي  العالقات  يتجنب  فسوف  ،مخطط ال  هذا  تجنب  إذا -
 .المزمنة الوحدة الثمن يكون  أحياًنا باآلخرين،

  معتقدا  ،المعاملة  في  المسيء  نفسه   هو  يصبح   فقد   المخطط،  على  العكسي   بالهجوم   قام  إذا -
  عن   لياألو   بالمخطط  المرتبطة   المؤلمة  الوجدانات  يواجه   أو  ،اآلخر   على  فقط   يتقدم   أنه

 (. الثانوي الخضوع مخطط:  المثال سبيل على) آخر  بمخطط  التعويض طريق
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  تختلف   قد  ذلك،  ومع  معين،   لمخطط  مرة  كل  في  فقط  واحدة  تكيف  إستراتيجية  استخدام  للفرد  يمكن
  بشكل   الضمني   النمط   وتحديد   شفلكول  المنشط،  للمخطط   ووفقًا  الوقت  بمرور  االستراتيجيات

 .للمريض الطولي للتاريخ جيد   فهم لديك يكون  أن المفيد من صحيح،

 

 

 

 

 

 Modes d’adaptation (fonctionnels et dysfonctionnels)( والمختلة العملية)  التكيف أنماط  6.2

 

  واألحاسيس  والذكريات  واألفكار  االنفعاالت  من  كوكبة  أنها  على  المخططات  دي تحد   يتم  بينما
  النمط   مفهوم   فإن  ،المريض  ماضي  من  األحداث  تربط   لتي ا  المتكررة  الموضوعات  حول  الجسدية
  وغالًبا   ، تالوق  في  ةمحدد   لحظة  في   المريض  لدى(  ذهنية  حالة)   ما  حد  إلى  دقيقة   ذهنية   حاالت  يمثل 

  في  عملي   للمخطط  انعكاس   هو  ط النم  فإن  ،أخرى  بعبارة  ،ة ي طفول  والمعتقدات  عواطفب   رتبطت   ما
 .للمريض العقلية الحياة في معين  وقت

 

  الطفل  نمط  عن  تعبيرال  خالل  من  المريض  لدى  العار/  النقص  مخطط   يظهر  قد  ،المثال   سبيل  على

  التعبير   ثم  ،الصباح  في   صعب  اختبار  بعد"(  قرفمُ   أنا"  التفكيرو   ،منسحب   ،حزين )  الهش  الضعيف

  وقت  في   شأنه  من  تقلل  ي الت   زوجته  مع (  منفصل  اتجاه  ،عقلنة  عن  الحديث )  منفصل  واقي  نمط   عن

  أثناء(  السليم  غير  والتنافس  ،باالستعالء   الشعور)  تعويضي  نمط   عن  بالتعبير   وأخيراً   ،الغداء

 .المساء  في القدم لكرة ودية  مباراة

  الزمن   عبر   مختلفة   أوقات  في   ، يجسد  المريض   لهذا  العار/  النقص  مخطط  نأ  القول   يمكن   وبالتالي

  بشكل  سيء   شخص  أنه   قتناعها  كامن  مشترك  موضوع   تحمل  التي  مختلفة"  وجوه"   شكل  على

 .القيمة عديم أو  أساسي
 

  باستثناء  ، المخططات  مع  العمل  على  أساسي  بشكل J. Young طوره  الذي  التقليدي   النموذج  يركز 

  األنماط   باستخدام  ينصح  حيثب  B المجموعة  من  الشخصية  اضطراب  من  يعانون  الذين  المرضى

  العالج  خبراء  من  العديد  حاليا  يقترح .  للغاية  المستقرة  غير  العاطفية  الحاالت  بسبب  البداية   منذ

  جميع  من   للمرضى  العالج  بداية   منذ   األنماط  على  التأكيد   (Behary, Roediger, Arntz)  اتالمخططب 

 .األنواع
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  على   يسهل  مركزة  عاطفية  كحاالت   األنماط  اعتبار  خالل   من  الطريقة  هذه   المؤلفون  هؤالء  يبرر 
 .المريض جانب  من أقل استبطاًنا وتتطلب  العالج بداية  منذ إليها  الوصول العيادي المعالج

 

 :للتكيف طرق عشر هناك
 

 Modes de l’enfant الطفل  انماط 1.6.2
 

  ةالمتعلق  معارفوال  المشاعر  عن  المناسب  الوقت  في  المحدد  التعبير  الطفولة  أنماط  تمثل
  الطفل  لدى  نموذجية   عقلية   حالة  هذه  تظهر   .الطفولة  مرحلة   في   المشبعة  غير  النفسية   باالحتياجات

 .معينة حاجة مزمن بشكل  لديه نحبط الذي

  الناحية  من   طفل   عاد  وكأنه   فجأة  المريض   يشعر   ، األنماط   من  األنواع   هذه  نشيط ت   يتم  عندما
 .والعجز  بالضعف ذلك بعد يشعر  قد المعرفية،و   االنفعالية

  يُترجم   أن  يمكن  ،المثال  سبيل  على ،الخاصة  المريض   لغةب   النمط  اسم  بتخصيص   عموًما  يُنصح
 في   الصورة  هذه  ةالمريض   تطرح   إذا "الصغيرة  سندريال" نمط  إلى  الضعيف   الطفل  نمط

 .يداءواال الضعف مشاعر  عن للتعبير العيادي مع  محادثات

 

 Enfant vulnérable  هش ضعيف  طفل •
 

o  مخططاته  أحد   بموضوع   مباشر  اتصال  على   المريض  يكون  عندما  النمط   هذا  ينشأ  
 .به  المرتبط الطفولي االنفعالي باأللم ويشعر

o  الجدارة  عدم  ،الخزي   الحزن،  الهشاشة،  الوحدة،  بالفراغ،  الشعور:  المظاهر 

 .االجتماعي القبول أو  بالحب

o أمثلة: 

 والدته   وفاة  بعد   ،( بعيد  ولكنه   محب  بأنه  يوصف  الذي)  والده  يد  على  إميل  نشأ ▪

  سجلنا   البلوغ،  مرحلة  في  .فقط  سنوات  خمس  عمره  كان  عندما  الثدي  بسرطان

  معها  يتفاعل  والتي  المعتدلة،  الشدة   ذات  العاطفي  والحرمان  الهجر  أنماط  عنده
 انفعاليا  ملتزمات   غير  النساء  مع   عالقات  في   والدخول  االستسالم،  بأسلوب
 يستمر  بالحزن   عميق   شعور   إميل  يغزو   األخيرة،   زوجته  هت ترك  عندما.  فحسب

  الطفل  وضع)  األبد  إلى  وحيدًا  بالبقاء  ليهع  محكوم  أنه  إلى  ويخلص  ألشهر

 (. هش ،الضعيف

 الضعيف  الطفل  وضع  في  ألنه  طويلة  لفترة  كخباز  عمله  عن   غائب  داميان ▪
 عام  لمدة  إجازة  ستأخذ  ةالنفسي   طبيبته  أن  اخبر  أن  بعد  ساعة،  72  خالل  الهش

 ال  بكاء  نوبات  عن  صّرحوي  بالفراغ  شديدًا  شعوًرا  المريض   يصف  ثم  قريًبا،
  أثناء   المريض   لوالد  المتكرر  الغياب   العاطفية   الحالة  هذه  تعكس  .تتوقف
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 شبابه   فترة  خالل   DPJ  الشباب  حماية  مديرية عليها  أشرفت  التي  الزيارات

 (. التخلي مخطط )

 

 

 

 

 

 
 

 

 Enfant en colère  ضباغ طفل •

o  النفسية   احتياجاته  تلبية  عدم  بسبب  غاضًبا  المريض  يكون  عندما  الوضع  هذا  يحدث  
 .عادل  غير أو  مقبول   غير الموقف هذا أن ويشعر األساسية

o  نفاد  أو  اإلحباط مشاعر ، (سخط  نوبة  مثل ) الغضب  عن الالئق  غير التعبير : المظاهر 

 .ساحقة مطالب  عن التعبير أو  الغضب أو  الصبر

o  الضعيف الطفل  :الكامن نمطال وضع الغاضب الطفل نمط يخفي قد. 

o  مثال : 

  المبالغ  الشخصية  والحقوق  العاطفي  الحرمان  مخططات  من  ستيال   تعاني •
 كانوا   و   قليل،  كان  حضورهم  ولكن  أثرياء  والدين  مع  نشأت  أن  بعد   فيها،

 .تنتابها  كانت  التي  الرهيبة  الغضب  نوبات  بسبب  لها  حدود  وضع  في  مترددين

 .العالج  جلسة  نهاية  في  سهارئي   مع  صعب  موقف  عن  الحديث  في  ستيال  تبدأ

  لها   فائدة  ال   أنها  إلى   ستيال  لها   تشير  المناسب،   الوقت  في  معالجتها  تنهي  عندما
 (. الغاضب الطفل نمط)  الصعبة أوقاتها في دعمها حتى  تستطع لم إذا حقًا

 

 Enfant impulsif  اندفاعي طفل •

o دون   فيها،  متحكم  غير  أو   أنانية  بطريقة  اآلنية،  دوافعه  أو   برغباته  المريض  يتصرف  
 الطفل   يفعل  كما  تماما  اآلخرين،  على  أو   نفسه  على  المحتملة  العواقب  في  التفكير
 .الذات في التحكم  بعد  يكتسب لم الذي

o تشعر  قد ،الحدود  تجاه  التسامح  وعدم  اإلشباع  في  التأخر  تقبل  صعوبة:  المظاهر  

 ."مدلل  طفل"  إلى تتحدث وكأنك 

 



29 
 

 بالمخططات  للعالج الممارسة دليل

 Enfant indiscipliné المنضبط غير  الطفل •

o  يصاب مملة،  أو  روتينية مهام إكمال على نفسه  إجبار المريض يستطيع  ال: المظاهر 

 .ويستسلم  بسرعة  باإلحباط
 Enfant heureux (mode fonctionnel)(  عملي نمط)  سعيد طفل •

o المريض   يشعر  ، للطفل  األساسية  االحتياجات  جميع   تلبية  عند   النمط   هذا  يظهر  
  ،والعفوية   البهجة  إظهار  أيًضا  كنهيم  ،وكفء   منؤ م و   محبوب   طفل  بأنه  الراشد 
 .مرحه  عن طبيعي  بشكل يعبر الذي طفلال مثل

 

 

 Modes du parent  والدال أنماط 2.6.2
 

  ، الحقيقيين   بالوالدين  األنماط  هذه  ربط  لتجنب)  الداخلي  النقد  أنماط  اسم  أيًضا  عليها  يطلق  أن  يمكن

  رمزلل  المريض   تجسيد  تمثل   إنها.  8(لمريضل  بالنسبة   الوالء  صراع  إلى  ؤدي ي   أن  يمكن  ذيوال

 .كبير   بشكل المنتقد يالوالد
 

 Parent punitif بمعاقّ  (الوالدين احد)  والد •
  

o أعرب أو  لديه كان  ألنه العقاب يستحق   أنه ويشعر نفسه من  غاضًبا المريض يصبح  
 . عقابي أو منتقد والدي  لرمز صوت  جسد ألنه  ،طبيعية احتياجات عن

o االنتحارية،   األفكار  النفس،  إيذاء  تزهد،  المفرط،  الذاتي  النقد  الذات،  كره:  المظاهر  

 .اآلخرين نحو   السلوكيات هذه توجيه أيًضا يمكن للذات، مدمرة أخرى سلوكيات

o  لامث : 

 أمضى  أن  بعد   ،العار/ والنقص  االساءة  / الحذر  مخططات  من   روجي  يعاني ▪

  في  ضعيفة  درجات  على  يتحصل  كان  عندما  البدني  بالعقاب  تميزت  طفولة
  قبل  من  كبير  بتقدير  ويحظى  ، شركة  في  مهًما  منصًبا  اآلن   يشغل  ،المدرسة
ً   تكب ار  ،المرات  إحدى  في ، رؤسائه   ما  وهو   ، المشاريع  أحد   في  بسيًطا   خطأ
 تحت   كيلومتًرا  ثالثين  روجي  سيركض  ،المساء  نفس  في ،زميله  إليه  أشار
  شيئًا  تساوي   لن  ، شيئًا  تجيد  ال  أنت"  وتكراًرا  ًرامرا  ويكرر  الغزير،   المطر

 (.العقابي الوالدين وضع" )أبدًا

 

 Parent exigeant  الملّح (الوالدين احد) والد •
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o يشعر   فهو  ،مفرط  بشكل   عالية  معايير  لتحقيق  نفسه  على  باستمرار  المريض  يضغط  
  سواء )  للغاية   ناجًحا  أو   مثالًيا  كوني  أن  هي  للعيش  الوحيدة"  الصحيحة "  الطريقة  أن

 .ذلك إلى وما مرموقة،  مكانة  واكتساب ،عالية  مكانة وتحقيق ، (لآلخرين أو  لنفسه

     

 Modes stratégiques dysfonctionnels 1مختلة راتيجيةاست أنماط 3.6.2
 

 Mode Conciliateur  صالحمُ  نمط •

o المخطط  ينقله الذي االعتقاد مواجهة في بالعجز   المريض يشعر 
o أيًضا ويمكنه  معاناته،  مواجهة  في وعاجًزا  سلبًيا المريض يكون ما غالًبا: المظاهر 

 (. االستراتيجي الخضوع) الشخصية عالقاته في معاملته بإساءة لآلخرين السماح

o االستسالم مع التكيف  أسلوب مع النمط  هذا يتوافق. 

 Mode Protecteur détaché المنفصل الحامي نمط •

o ةمكيف  غير مختلفة بوسائل  بالمخطط المرتبط  األلم من  التهرب المريض يحاول. 

o وتعاطي   المتكررة،  الجسدية  النفسية  لشكاوىوا  ،دائم  ينفعالا  نفصالا:  المظاهر  

 قهريال  واالستخدام  ،األكل  وفرط  شخصية،بين ال  العالقات  وتجنب  المخدرات،
 .إلخ ،نسي الج  النشاط وفرط  ،المرضية والمقامرة الفيديو، ألعاب أو  للتلفزيون

o المتجنب يف كالت  أسلوب مع النمط  هذا يتوافق. 

o فإنها  ،الهاتف   على  يرد  وال  زوجها  يسافر  عندما ،هجرال  مخطط  من  جانيت  تعاني  
  ي ماح   نمط)   يخونها  قد  أنه   حقيقة  في  التفكير   لتجنب  لساعات  الفيديو  ألعاب  تلعب

 (.منفصل 

 

 Mode Compensateur المعّوض  نمطال •

 

o فهو   لذلك  المخطط،  خطأ  إثبات  متناسب  غير  بشكلو  حدود  بدون  المريض  يحاول  
  المرتبطة  المعاناة  تحييد  أجل  من   بالمخطط  المرتبط   المعتقد  عكس  على  يتصرف 

 .به
o المرتبط  العار/  النقص  مخطط   عن   التعويض  محاولة  تؤدي  قد  ، المثال  سبيل  على  

  بعديُ   عاليا،ومت  متعجرفًا  موقفًا  المريض  تبني  إلى  بالدونية   عميق  بإحساس
 .للعار الكامنة الوجدانات

o العكسي الهجوم  أسلوب مع النمط  هذا يتوافق. 
 

 

 Mode Adulte sain (mode fonctionnel) (العملي النمط)  السليم  الراشد نمط 4.6.2
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  هي   النمط   لهذا  المختلفة  األدوار السليم،  الراشد  نمط  وظائف  تقوية  إلى  العالج  عملية   تهدف
  المندفع،   والطفل  الغاضب  للطفل  حدود  ووضع  تجربته،   من   والتحقق   الضعيف   بالطفل   االهتمام 
 الستبدالها   الفعالة  غير  التكيف  استراتيجيات  تنشيط  عن  واالمتناع   السعيد،  الطفل  ودعم  وتشجيع

  يسمح  ،العملي  المستوى  على .  تليينها  لمحاولة  ةالوالدي   األنماط  تحديد و  ،عملية  باستراتيجيات

  كما  ، بصحته  والعناية  ، متعةم   بأنشطة  والقيام  كبالغ،  مسؤولياته  بتولي   للمريض   السليم  الراشد
 تجاه   لتقب ال  من  حالة  إلى  والوصول  الشخصية  قيمال  مع  والتواصل  الذات  مع  بالتعاطف  يسمح
 .8الذات 

 

 

 

 

 :8التالية الخطوات السليم الراشد نمط   يتبع  ما، سلوك  لتغيير

 
 .مفيد  غير  المستخدم النمط أن إدراك: الذاتي التبصر .1

 .آخر نمطا  رياواخت  مختلف  منظور   من  الموقف تقييم ةداعا: التقييم إعادة .2

 .تكيفية سلوكيات إلى والتغيير  اآلخر  النمط هذا  في باالنخراط قرار اخذ: التصرف .3

 

 Trouble de personnalité limite الحدية الشخصية اضطراب مثال  5.6.2
 

 :9التالية ةختلمال نماطاأل  ،الحدية الشخصية اضطراب في تاُلحظ ما عادةً 

 

 Enfant vulnérable  هش ضعيف  طفل •

o من  بالخوف  يرتبط  ما  وغالًبا  والرفض،  الهجر  من  شديدة  بمشاعر   النمط  هذا  يشعر  
 .أخرى مرة  اإلبعاد

 Enfant en colère  غاضب طفل •

o  احد  قبل  من  بها  مل عُ   التي  العادلة  غير  بالطريقة  تبط المر  بالغضب  النمط  هذا  يشعر  
 الطفل   بوضع  مصحوًبا  النمط  هذا  يكون  أن  يمكن  ،الطفولة  أثناء  األقران  أو   ينالوالد
 .المندفع أو  المنضبط غير

 

 Parent punitif معاقب (الوالدين احد)  والد •
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o  في   يظهر   كبير،   بشكل  الطفل  قيمة  من   قلل ي   الذي  التعلق  لرمز  تجسيد   النمط   هذا  يمثل  
 .الذات إيذاء األحيان بعض وفي للذات، الشديدة الكراهية

 

 ( المختل األساسي االستراتيجي النمط )  Protecteur détaché المنفصل  الحامي •

o  بأنماط  المرتبطة   الشديدة  السلبية  الوجدانات   من   المريض   حماية  النمط  هذا  يحاول  
  ،المخدرات   تعاطي  في   يظهر ،عقابمال  الوالد  نمط و   يواالندفاع  الضعيف  الطفل

 .ذلك إلى وما  ،والتفكك  كل،األ عند والشراهة

 

  

 

 

 Trouble de personnalité narcissique  النرجسية الشخصية اضطراب مثال  6.6.2
 

 :9يلي كما هي النرجسية الشخصية اضطراب في الموجودة الرئيسية المختلة األنماط 
 

 Enfant vulnérable  هش ضعيف  طفل •
 

o واإلذالل بالدونية شديدة  بمشاعر  النمط هذا يشعر. 

 

 Parent exigeant  الملّح (الوالدين احد) والد •

 

 Enfant en colère  ضباغ طفل •
 

o النرجسي السخط  من  مرحلة المريض يدخل ،بالتفعيل   الضعيف الطفل  نمط  يهدد  عندما. 
 

 Compensateur (« self-aggrandizer »)"( الذات -تضخيم)"  المعوض  •
 

o الذات مثالية من بجزء  يتميز ،المقدمة  في المختل  االستراتيجي بالنمط   األمر يتعلق 
 .اآلخرين قيمة وتقليل

 Protecteur détaché المنفصل  الحامي •
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 اتبالمخطط للعالج القبول معايير: 3 القسم
 

 DSM-5   لـ اوفق  التشخيص 1.3

 

  كان  إذا  ما  تحديد  معينة  سياقات  في  المناسب  من  يكون  قد  ،(  5.1  القسم  انظر)  التقييم  عملية  أثناء

  الموحدة   المقاييس  بعض   تكون  أن  يمكن  بذلك،  للقيام .DSM-5 لـ  وفقًا  سيكاتري   تشخيص  هناك

  في   متوفر)  العالج  تقدم   ومراقبة  الوقت  توفير  يتيح  مما  المعالج،  للعيادي  مفيدًا  مكمالً   أحياًنا

 (. الملحق
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 Indications المعاينات 2.3
 

  العناصر  تؤدي  عندما  تعيينه  يتم  ان  يمكن  لذلك ،الشخصية  لبنية  اتمخططبال  جالعال  يوجه
  هذا  تعيين  يكون   ،التشخيص  ناحية   من   ،األداء  في   صعوبات  أو   معاناة  إلى  الفرد  بشخصية  الخاصة
  في   فعال  أنه   ثبت  وقد  شخصية،  سمات  أو   باضطراب  مرتبطة  اتصعوب ب   خاص  بشكل   العالج
 .10الحدية الشخصية اضطرابات عالج

 

  بعض   تتطلب  ما  غالًبا  ،ذلك  ومع  ات، المخططب   العالج   عملية  لبدء  نهائي  تشخيص   يلزم  ال
  النفسي   العالج  في  أطول  استثماًرا  النفسي  للعالج   والمقاومة  تعقيدًا   األكثر   النفسية  األمراض 
 :9،1 اتالمخطط على القائم النهج فلسفة مع جيدًا يتناسب

 

 ، (ديستميا) المزاج عسر ذلك في بما ، للعالج المقاوم أو المستمر تئابياالك  االضطراب •

  اضطراب)  األول   الخط  من  النفسي  العالج   لتدخالت  المقاومة  الحصر  اضطرابات •

 ، (الهلع واضطراب االجتماعي  الحصر واضطراب  ممعمال الحصر

 ، (جسدية مضاعفات  بدون)  المتوسطة إلى الخفيفة  األكل  اضطرابات •

 . "ج " و "  ب "  المجموعتين وخاصة الشخصية اضطرابات •

 

 Contre-indications المضادة المعاينات 3.3
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  أو/   و  حادة نفسية حالة  جدتو   حيثب  االكلينيكية الحاالت في  عام بشكل  بالمخطط  العالج يمنع

 :ذلك في بما ،شديدة
 

 اجتياحية  الذهانية األعراض •
   شديد أساسي او  متميز  اكتئابي اضطراب •
 المستشفى  دخول  يتطلب  األكل في شديد اضطراب •
 اجتماعية  نفسية  أزمة •
 االنتحارية  األزمة في الشخصية اضطراب •

o حرجة   سلوكيات  يُظهر  الذي  الشخصية  اضطراب  من  يعاني  الذي  للشخص  يمكن  
  وجه  على   السلوكيات  هذه  يستهدف  نهج  من  مبدئًيا  يستفيد  أن   متكرر  بشكل  وخطيرة
 (. الجدلي السلوكي العالج مثل)  التحديد

 

 المقدمة  في المخدرات إدمان مشكلة •
 . 1شديدة  إلى متوسطة ذهنية إعاقة •
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 (الدوائي) الفارماكولوجي  العالج :4 القسم
 

 باإلضافة   الدوائي  العالج  أحياًنا  تعيين  يتم  ،بوضوح  تحديدها  يمكن   نفسية  أمراض   وجود  ظل   في
  بعض  يلي   فيما  ،األمراض  بهذه  الخاصة  الممارسة  أدلة  إلى  نحيلك  ، النفسي   العالج  نهج   إلى

 :المتوفرة اإلرشادات

 

 حصروال  المزاج  لعالجات  الكندية  الشبكة :  مزاج  وعسر  متميز  اكتئابي  اضطراب •

(CANMAT) 2016،  باضطراب  المصابين  ينالراشد  إلدارة  اإلكلينيكية  التوجيهية  المبادئ  

 Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT).  اساسي  اكتئابي

2016 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive 

Disorder 

 Canadian  الكندية  الحصر  الضطرابات  التوجيهية  المبادئ  مبادرة:  الحصر  اضطرابات •

Anxiety Disorders Guidelines Initiative    : الحصر  إلدارة  اإلكلينيكية   الممارسة  إرشادات 

 (. 2014) القهري الوسواس واضطرابات لصدمةا بعد   ما والضغط

   NICE Clinical Guideline : Recognition and Managementالحدية  الشخصية  اضطراب •

 (.2018 في المراجع 2009)
. 

  حالة  في  متواضعة  تظل  االكتئاب  مضادات  فعالية   معدل  أن  إلى  ذلك،  مع  اإلشارة،  وتجدر
  الكتئاب ا  مضادات  على  تجارب  أربع  بعد  حتى  ،الواقع  في ،المستمر  االكتئابي  االضطراب
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  األعراض   استمرار  وبالتالي  -  ٪ 67  قدره  تراكمي  التحسن   معدل  هناك  ، ( المثلى  والمدة  بالجرعة)

  .11 المرضى ثلث لدى االكتئابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالمخططات العالج مراحل :5 القسم

 

 Évaluation التقييم 1.5

  درجة  على   اعتمادًا  جلسات  عشر  إلى   خمس  من  عموًما  يستغرق   تقييًما  الكالسيكي  النموذج  يقترح 
  على   التعرف   تعيق  التي   التجنب   أو  العكسي   الهجوم  آليات  شدة  سيماوال  ،اإلكلينيكية   الحالة  تعقيد

  المخطط  العام الكتاب  إلى المريض  العياديون  المعالجون بعض  يحيل  .المريض وأنماط  مخططات 

 .للنموذج أفضل فهم لتعزيز( Je réinvente ma vie  حياتي اكتشاف أعدت) Young ألفه الذي
 

 :وفهم  تحديد إلى التقييم  يهدف
 

 المختلة،  الحياة أنماط •
 لها،  المسببة والعوامل  المتكيفة غير المبكرة المخططات •
 والمراهقة،  الطفولة مرحلة في المخططات أصل •
 التكيف،  واالستراتيجيات أساليب •
 المريض،  مزاج •
 .للمريض المتكررة األنماط  •

 

 :التالي التسلسل إتباع ،المثال سبيل على جلسات،  خمس  في للتقييم يمكن
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 : 1 الجلسة •

o القياسي" النفسي أو  السيكاتري التقييم"  

o وأهدافه  المريض إشكالية تحديد   
o العالجي اإلطار حول  تفسيرات: 

   والغياب التأخر سياسة ▪
   جلسة كل  مدة ▪
 للعالج  المتوقعة المدة ▪

 

o المخططات  نموذج  حول  موجزة  نفسية  تربية 
o ات بالمخطط  العالج تقييم  مرحلة إجراء  حول شرح 

o المنزلية الواجبات: 

 

 حياتي  اكتشاف  أعدت  من 1 الفصل قراءة ▪

 Young  لـ اتمخططال مقياس ▪
 

 : 2 الجلسة •

o لـ مخططاتال استبيان إلى العودة  Young 

o الطولي  التاريخ بداية 
o المنزلية الواجبات: 

 

 حياتي  اكتشاف  أعدت  من 2 الفصل قراءة ▪

 Young  لـ الوالدين مقياس ▪
 

 : 3 الجلسة •

o لـ الوالدين لمقياس العودة   Young  

o الطولي  التاريخ متابعة 
o المنزلية الواجبات: 

 

 " حياتي اكتشاف أعدت"   كتاب  من 3 الفصل قراءة ▪

 ( اختياري) والتجنب  التعويض  مقياس ▪
 

 : 4 الجلسة •

o الطولي  التاريخ ونهاية  متابعة 
o حياتي اكتشاف أعدت" كتاب من  4 الفصل قراءة المنزلية الواجبات " 
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 : 5 الجلسة •

o الحالة  مفاهمية   وتكييف  عرض 

o بالمفاهمية   متعلقة النفسي العالج أهداف وضع 
o بالمخططات العالج في للتغيير  النشطة المرحلة مسار شرح 

 

 االشكالية  تحديد 1.1.5

 بدقة  تسمية و  ةمحدد  تكون  أن  المهم   من  ،وأهدافه  المريض  إشكالية  تحديد  هي   األولى   الخطوة
  ، "الحب  في  مشاكل  لديه  بيير"  أن  قول  من  بدالً   المثال،  سبيل  على  .1  شكاليةاال  مصدر  في  السلوك

  ما   وهو   بعيدين،  شركاء  مع  حميمية  عالقات  في  فقط  ينخرط  بيير"  أن  تحديد  األفضل  من  سيكون

 ". حبهم  بشأن  ليطمئن اليوم في مرات عدة بهم االتصال  طريق عن  تعويضه  يحاول
 

-SMART  (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time لنموذج  وفقًا  األهداف  تحديد  يجب

based) ،  لموعد   وخاضعة   ومهمة  صلة  وذات   واقعي   بشكل  للتحقيق   وقابلة  للقياس  وقابلة  محددة   أي  

 .محدد نهائي

 

 مفصل شخصي  تاريخ 2.1.5

 

  تفصيل  خاص   بشكل   المهم   من   التقييم،  من  جزء   أطول  هو   المفصل  الشخصي  التاريخ   يمثل 
  لرمز   النفسية   أو  الجسدية  المعاملة   سوء )  والمراهقة  الطفولة  خالل   المؤلمة  أو   المهمة  األحداث

  ، (ذلك  إلى  وما  ،المتكرر   رحيلوال  الطبيعية،  والكوارث  والفقر،   األقران،  قبل   من   هديدوالت   التعلق،

  األسرة،   في  الكامنة  والصراعات  واألصدقاء،  واألشقاء  الوالدين  مع   االتفاق )  العالئقي  التاريخ

  ، (ذلك  إلى  وما   السلطة،  مع   والعالقة   والودية،   الحميمية  والعالقات  الوالدين،  وتوقعات

  أو  المدمرة  والسلوكيات  االندفاعية،  ومظاهر  والمبادئ،  والقيم  المهنية،  أو   المدرسية  والصعوبات
  من   يبلغ  مريض:  المثال  سبيل  على)  العالي  العاطفي   المحتوى  فترات  عام،   وبشكل   العدوانية،

  عتمادًاا (.11  سن   في  الهوكي  بطولة  في  بسيطة  هزيمة  االستدعاء  أثناء  بغرابة  يبكي  عاًما  50  العمر

 أسئلة   طرح  يتم  قد  الوالدين،و   اتالمخطط  االستبيانات  في  عليها  الحصول  تم  التي  النتائج  على
 .التفصيل من  بمزيد التجارب من  معينة  أنواع حول

 
  المريض   التكيف  وأسلوب  استجابة  تقييم  وألجل  ،الماضي  من  التكيف  أنماط   تحديد  أيًضا  نحاول
  وجود   عدم   أو   ووجود  مزاجه  االعتبار  في  األخذ  ينبغي  الطفولة،   خالل  الصعبة  الطفولة  تجربة  مع

 الذي   للطفل   يمكن  المثال،  سبيل   على  ،تصحيحية   عاطفية  تجارب   قدموا  آخرين   مهمين  أشخاص
  قد   كان  إذا  أهمية  أقل  عاطفي  حرمان  مخطط  يطور  أن  طفولته  خالل  الغالب  في  غائبين  والديه  كان

 .جزئًيا العاطفية  احتياجاته  لّبت  والتي للغاية حاضرة  محّبة جدة  دعم من استفاد
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 .مبكرة سن  في للمريض العاطفية بالحاالت  تتعلق أسئلة عدة  خالل  من المزاجية الحالة تقييم  يمكن

 :1طرحها يجب  التي األسئلة على األمثلة بعض  يلي فيما
 

 "؟  كي والد  لك صرحه ما  حسب كنت الذي الرضيع نوع ما" •

 " الطفولة؟  خالل لك العائلة ادراك كان  كيف"  •

 " يرة؟بك  طاقة لديك كانت  هل"  •

 أم تشاؤما أكثر  بطبيعتك كنت  هل الحياة؟ تجاه العام موقفك هو  ما صغيًرا، كنت  عندما •
 "   تفاؤال؟

 " وجيه؟ سبب  دون وللقلق صبرك، فقدان إلى تميل   هل" •

 المقاييس  3.1.5

 

  على   السيكومترية،  خصائصه  إثبات  تم  الذي  الوحيد  هو    Young (YSQ)  لـ  المخططات  مقياس

  ال   أنها  إال  جيد،  بشكل  علمًيا  صدقها  من  التحقق  يتم  لم  المؤلف  لهذا  األخرى  المقاييس  أن  من  الرغم
  نقطة   تطوير   الممكن   من  يجعل  مقاييسلل  المنتظم   االستخدام  أن   كما إكلينيكية،  فائدة  تُظهر   تزال

 .8المريض مع  مشتركة مرجعية 

 

 كما (www.schematherapy.org) ،رسوم  مقابل  اإلنجليزية  باللغة  اإلنترنت  على  متاح  المقياس  هذا

  الذي(  2008)  واتباعه   Louis Chaloult  تأليف   من "  المعرفي   السلوكي   العالج"  كتاب  في   متوفر  أنه

  متوفرة   ،مختصرة  نسخة  يمأل  أن  للمريض   يمكن   ، أخيًرا  ،التعليمية   Chenelière  مؤسسة  نشرته

 ". تيحيا اكتشاف أعدت "  للمرضى المخصص  الكتاب في الفرنسية باللغة

 

 العالية الدرجات ذات البنود أوالً  فااستكش ينبغي  ،المريض مع  المخططات مقياس مراجعة  عند
  درجة على أكثر  أو  بنود  ثالثة حصلت إذا عام بشكل مهًما  المخطط سيكون ،(  6 أو  5 درجة أي)

 .عالية
 

  فهي :  مقاييسال  تصادفها  ما  كثيًرا  التي"  العمياء  النقطة"  من   هنا   اإلكلينيكي   الممارس  نحذر  أن  يجب 

 الواعية،  المريض  لذاكرة  متاحة  وبالتالي  ،لها  المريض "  استسلم"  التي  المخططات  عموًما  تكتشف

  تحقق  لن  ي عكسال  والهجوم  التجنب  بآليات"  خفيةالم"  أو   األعمق   المخططات  فإن  لذلك،   ونتيجة

  مالحظة  يتم  ما غالًبا .8المشكلة مفاهمية   في كبير   إغفال احتمال ثم  ومن داللة، ذات نتيجة عام بشكل 

"    يكون  أن  يمكن  الذي  العار/  النقص  مخطط  سيماوال  األولية،  للمخططات  اإلغفال  نم  النوع  هذا
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ً   يعوض  المريض  كان  إذا  المقياس  في"    سلبًيا  كاذًبا   مثل )  آخر  بمخطط  الذات  تقدير  في  افتقاره  نفسيا

  المرتبط   األصلي  االنفعالي  الجرح  تمويه  في  يتمثل  نهائي  تأثير  له  والذي  ،(العالية  المطالب

 .بالنقص  بالشعور

 

  بدقة  يصف   أن  المريض  على  يجب   بحيث  عبارات،  عدة  من   Young   لـ  الوالدين  مقياس  يتكون 

  ،لطفل ا  باحتياجات  المتعلقة   المجاالت  مختلف  في  شبابه  في  التعلق  رموز  سلوكيات  أو   مواقف
  بسبب   اتالمخطط  مقياس  من "  اختفت"  تكون  قد  التي  المحتملة  المخططات  بعض  دي حد بت  سمحي 

  المريض،   يكون   أن  المحتمل  من   المثال،   سبيل  على   .1العكسي  الهجوم و  لتجنب ل  التكيف  ظواهر 

  البلوغ   مرحلة  في  طور  قد  الطفولة،  مرحلة  في  جسديا  معاملته  أساءت  بأنها   والدته  توصف  الذي
  المتعلقة  األسئلة  في  ط ينقّ   ال  Young  لـ  مخططات  مقياس  كان  لو  حتى  ،اإلساءة/    الحذر  مخطط

  مواجهة   في  تجنبال  استراتيجية   يستخدم  المريض  كان  إذا  خاصة)  اإلساءة/  الحذر  بمخطط

 (. صدماته

  المواقف  تصف   التي   العبارات  من   سلسلة  من  والتجنب   التعويض  مقاييس   تتكون  المعنى،  هذا  في
  هذه   تسلط  ال  ،مخططاته  مواجهة  في   المريض  تجنب  أو   تعويض   في  االشتباه  تجعل  قد  التي
  المريض،   لدى  التكيف  أنماط  استكشاف  في  تساعد  ولكنها  معين  مخطط  على  الضوء  مقاييسال

  فكر  متناول  في  تكون  أال  يحتمل  أوضاع  أو   مخططات  اكتشاف  الممكن  من  تجعل  ما  وغالًبا
 اليوم   في  ساعة  16  من  أكثر  تخصيص  عن  المريض  أبلغ  إذا  المثال،  سبيل  على  .الواعي  المريض

  ، الحياة  في  حيص  توازن  على  والحفاظ  عنها  االستغناء  على  قادًرا  نيكو   أن  دون  الفيديو،  أللعاب
  وه  ما  وعرضيا  ،هذا  التجنب  سلوك  وراء  الكامنة  المشاعر  في  بالتحقيق  اإلكلينيكي  يقوم  فسوف
 .المشكلة التبعية هذه تحت تختفي  التي( االنماط او ) نمطال أو  المحتملة  (المخططات او ) المخطط 

 

  كاذًبا"   )  Young  مقياس  في  مفرط  بشكل  معينة  مخططات  تمثيل  أحياًنا  يتم   ، ذلك  من  العكس  على

  ال  عندما  الخطأ  من  النوع   هذا  مالحظة  يتم  ما  غالًبا  .بالنفس  التضحية  مخطط  سيماوال  ،(  "  ايجابيا

  قد   المثال،  سبيل  على  الذاتي،  النقد  في  ملحوظ   نقص  بسبب  سلوكه  على  دقيقًا  حكًما  المريض  يصدر
  على   بصدق''  لي  مستحق  الكل/    فيها  مبالغ  شخصية  حقوق"  مخطط  لديه  الذي  ضالمري  يجيب

 اقربائه   لصالح  احتياجاته  مزمن  بشكل  ويتجاهل  لآلخرين،  كبير  بشكل  مكرس  بأنه  Young  مقياس

 في   المتمثلة  شكلةالم  هذه  مثل  وجود  محيطه  ينكر   أن  يمكن  بينما  ،(بالنفس  التضحية  مخططات)

 .لديه األمد  طويلة  أنانية سلوكياتب   العكس على  وإدانة ، بالنفس  التضحية

 
  (اختياري)  Technique d’imagerie التصوير تقنية 4.1.5
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  فيمكن  ،المخططات   تحديد  فيها  يصعب   لدرجة  التجنب  استراتيجيات  يستخدم   المريض  كان  إذا
  المخططات   تحديد   الممكن   من  جعل ت   سوف ،التقييم   مرحلة  أثناء   ريصوت ال  تقنيات  استخدام

  بتجربة  للمريض  سمحت وس   الحالية،  بالمشكلة  اوربطه  الطفولة،   في  مصدرها  لفهم  ، هانشيطوت
 .مخططبال  المرتبطة عاالتفاالن 

 

  كل   سيبدأ  ذلك،  وبعد (  safe place ou lieu sûr)   ومطمئن   آمن  خيالي   أو   حقيقي   مكان  بتصوير  نبدأ

 .اآلمن المكان في  وينتهي  التصوير بهذا  تمرين
 

  بتمرين  القيام  طريق  عن  لها  يستعد  أن  قبل  من  ريصو ت ال  تقنية  يستخدم  لم  الذي  للمعالج  يمكن
 .مريض مع  مرة  ألول بذلك القيام قبل  ، بمفرده التالي التمهيدي ري صو ت ال

 

(  واالنفعاالت  التفاصيل،  الحظ  بالصور،)  آمن  مكان  في  نفسك  وتصور  عينيك  أغمض ▪

 . واالسترخاء باألمان  بإحساس  تشعر  وأنت

  أي  في   أنت؟  أين  ترى؟  ماذا)   والديك  أحد   مع  مريح  غير  موقف  في  كطفل   نفسك   تصور  ▪

 ( المشهد؟ في يحدث ماذا عمر؟ 

 والدال  يشعر  بماذا  الذاكرة؟  إلى  أعيدت  التي  المشهد  في  وأفكاره  المريض   نفعاالتا  هي  ما ▪
 ويفكر؟   المعني

   المعني الوالد الى تحدث ▪
  بدا   لو   حتى   التصوير،   في  مختلفًا  يكون   أو  الوالد  بها  يتغير  أن  نود  التي   الكيفية   عن   لؤ اسالت  ▪

 .طفولية  بكلمات الوالد أخبر  لنا،  بالنسبة  مستحياًل  ذلك

  التي   االنفعاالت  والحظ  ،المشهد  نهاية  حتى  استمر  يحدث؟  ماذا  الوالد؟  يتفاعل  كيف ▪
 .النهاية في بها شعرت

 على  الحفاظ  مع   ثم، كطفل  بها  تشعر  التي  االنفعاالت  كثف مغمضتين،  عينيك  ابق ▪
  الذي   الحالي  للموقف  بصورة  الطفل  صورة  استبدل  ذاتها،  حد  في  حاضرة  االنفعاالت

  بصوت   قلها  تشعر؟  بماذا  يجري؟   ماذا ( العاطفي  الجسر  مفهوم )  مماثلة  بانفعاالت  فيه  تشعر

 .عالي

 .عينيك افتح ثم  اآلمن المكان إلى عد ▪
 

 :مشابًها تسلساًل  المريض مع  إجراؤه يتم  الذي التصوير سيتبع 
 

 .المريض سيحدده والذي ،" آمن مكان  في" بالتصوير  ابدأ •

  مع   الطفولة  في  الصعبة  المواقف  صور  تخيلل  تتجول  أفكاره  يترك  أن  المريض  نم  اطلب •
 . الوالدين من  كل

 .ري صو ت ال في الوالد إلى التحدث المريض من طلبا •

 . مماثلة بانفعاالت  يشعر حيثب  الحالية  حياته  من صورة إلى غيّر •
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 .الحالية الحياة في حاورالمُ  مع  حوار  في الدخول المريض من اطلب •

 .آمن مكان في الصور إلى بالعودة اختتم  •
 

 .المخططات تكوين  في ساهموا الذين  المهمين األشخاص لجميع بالنسبة العملية  هذه تكرار  يمكن

 للسماح   الجلسة  في  يكفي   بما  مبكر  وقت  في  ريصوت ال  جراءإل  طي تخط ال  يجب   ،المثالية  الناحية  من

 . التصوير أثناء المعاشة نفعاالتاال على  ةركزالم بالعودة
 

 

 

 

 

 

  العالجية  العالقة 5.1.5

  أن  يمكن   والتي  ،العالجية   العالقة  حول   الشخصي  النطباعه  منتبًها  أيًضا  المعالج  يكون  أن  يجب 

  شخصية بين ال  العالقات  مع  التعامل   في  وطرقه  وأنماطه،   المريض  مخططات  حول  مؤشرات  تقدم

 . العالجية العالقة خارج

  وضع   في  ، وعي   دون  ،اإلساءة  /الحذر  مخطط   لديه  الذي  المريض   يضع  قد  المثال،  سبيل   على

  األخير  هذا  لدى  يحفز  ثم  ،المعالج  في  الثقة  بعدم  يشعر  قد  يوبالتال  ،بالمعالج  يتعلق  فيما  الضحية

  بعد   .االتجاه  هذا  في  للمعالج   سلوك  أي  يسير  ال  ،الموضوعية   الناحية  من  بينما  ،جالد   بأنه  الشعور

  المريض /  المعاملة  يسيء   الذي  المعالج  "  ثنائية   هذه  حول   مالحظة ال  هذه  المعالج  سجلسي   ،ذلك

  عالقته  ميكياتدينا  لفهم  المريض  نفسية  في  أساس  بدون  تلقائًيا  اإنشاؤه  تم  التي "  عليه   المعتدى

 .يةالعالج  الجلسات خارج أفضل بشكل 

 النفسية  التربية 6.1.5

  شرح  يتم  كما  للمريض،  أكثر  رسمي  بشكل  المخططات  نموذج  شرح  يتم  النهائية،  التقييم  جلسة  في

 .العالج أثناء  استخدامها سيتم التي( والسلوكية والمعرفية  خبراتيةوال  بينشخصيةال) الطرائق

 ـ  لـ Je réinvente ma vie " حياتي  اكتشاف   أعدت"  كتاب  على   بالحصول  المريض   يوصى  أن  يمكن

Jeffrey Young  للمفاهيم   مكثف  بملخص  تزويده  في  يتمثل   آخر  خيار  هناك ،األولى   الجلسة  من  

 .عالجه أثناء  تناولها سيتم التي  النظرية
 

 للحالة  مفاهمية  وضع 7.1.5
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 :التالية العناصر على المفاهمية  تحتوي أن يجب 

  واألصل   والتعليم  والمهنة  االجتماعية  والحالة  والعمر   الجنس)  األساسية  المعلومات •

 ( والدين العرقي

 المقابلة سبب •

 :ذلك في بما  التشخيص، منظور  •

o (التشخيصات)  التشخيص DSM-5 المفاهمية   أن  االعتبار  في  األخذ  مع)   مهما  كان  إذا  

  كلها  تكون  أن  يمكن   التي   فالمخططات  السيكاتري،  التشخيص   على  فقط   تعتمد   لن

  استعمال  وسوء  والجسدنة،   واالكتئاب،  القلق،:  االستشارة  سبب  مصدر  في  عملًيا

 .1(ذلك إلى وما  الجنسي، والعجز  المخدرات،

o المريض  منها  يشتكي  التي األساسية األعراض 

o حيث   ومن   واالجتماعية  والعائلية  والحميمة  المهنية   المجاالت  في  األداء  مستوى  

 . األصالة/  العفوية /  الذات تحقيق 

 

 محددة   أمثلة ذلك في بما  ،حلها يجب التي الرئيسية المشاكل •

 :ومنها  والمراهقة الطفولة من الحالية المشاكل مصادر •

o شبعة الم غير المبكرة النفسية االحتياجات 

o السمية /   المؤلمة التجارب 

o بالمزاج  المرتبطة البيولوجية العوامل 

o والدينية   والعرقية  الثقافية العوامل 

 ( آنية واألمثلة الحالية المفجرات مع)  المتكيفة غير المبكرة المخططات •
 

 :( آنية واألمثلة الحالية المفجرات مع ) المهمة  األنماط  •

o المفاهمية   في  بدمج   مريض،  لكل  السليم  الراشد  نمط   عن   دقيقة  تفاصيل   عرض 

 من   طرحها  يمكن  التي .ومهاراته  اإليجابية  والقيم  وموارده  المريض  قوة  نقاط

 شديدة   إثارة  لتجنب  أخرى،  أمور  بين  من)  للمريض  المفاهمية  عرض   أثناء  البداية

  حيث   من  هشاشة  أكثر  مه  الذين  المرضى  بعض  لدى  العار  / النقص   لمخطط  للغاية

 (.الذات تقدير

o األخرى األنماط مع السليم الراشد نمط  تفاعل . 
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 العالجية  العالقة •

o العالج  في التعاون 

 والعقبات المشاكل اإليجابية الجوانب ▪

   تنشيطها حتملي التي المخططات ▪

o المستدعاة األمومة لمواقف والرابط العالقة 

o وجود  في  المنبهة المعالج بمخططات  المرتبطة) المضاد التحويل استجابات  

 ( المريض
 

 العام والتقدم  األهداف وكذلك ،  للعالج الرئيسية األهداف •

  لتحديد   خريطة  شكل  في  ،النهائية   التقييم  جلسة  في  مريضال  إلى  الحالة  ية مالمفه  ملخص  تقديم   يتم

  يتم  .رعايةوال  والحماية  مفجرةوال  االستعداد  عوامل   ذلك  في  بما  ،نماط واأل   المخططات  أولويات

  توضيحها  في  لمساعدتنا  مدعو  والمريض   الفرضيات  من   سلسلة  شكل  على  يةم المفها  تقديم 

  تناسبه   بحيث   نماطواأل   للمخططات  شخصي  اسم  إعطاء  على  المريض  تشجيع  يتم .وتصحيحها

/  نقصال  ضمني  بمخطط  المرتبط  الهش  الضعيف  الطفل   نمطل   "الفاشل  انتوان " المثال  سبيل  على)

 (.العار

 

 :نماطواأل   المخططات  بعض تدمج   خريطة  شكل  في يةما لمفه مثال  يلي فيما
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 المعاقب  الوالدين  احد  أنماط  عرض  ثم  الهش،  الضعيف  الطفل  نمط  بعرض  البدء  المفيد  من  عادة،

  أنماط  إلى  االنتقال   قبل   للمريض،  السلبية  المشاعر  صحة  من  بالتحقق   هذا  يسمح .  المتشدد  أو 

 . 9 بها االعتراف ويصعب  مواجهةال في أكثر تكون ما غالًبا  والتي  المختلة، التكيف
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العالج  من النشطة المرحلة 2.5  

  60 إلى 30 حوالي  عادةً  المرحلة هذه تستغرق المخططات، وشدة األعراض شدة على اعتمادًا

 .جلسة

  األقل  إلى  األكثر  من)   مرتبة  المخططات  تكون  أن  يجب  ،Jeffrey Young  طوره  الذي  للنموذج  وفقًا

 نفإ  ،ذلك  ومع  ،التالي  إلى  االنتقال  قبل  معين  مخطط  على  جيدًا  العمل  األفضل  ومن(  إشكالية

  غالًبا  ، المثال  سبيل   على )  وثيقًا   رتباًطا ا  مرتبطة  هي  نماطواأل   المخططات   أن  تعلمنا  العملية   الخبرة

  المخططات   عالج  يصبح  بحيث  ،(العار  / النقص  لمخطط  ثانوًيا  العالية  البطمال  مخطط  يكون  ما

  على   تلقائًيا  العمل   خالل  من  المرونة   ببعض  حاسمال  يمكن  لذلك  ،تقريًبا  مثالًيا  أمًرا  بحت  تسلسل  في

 الحياة   مواقف  استخدام  خالل  من  ناحية،   من   العالج،  أثناء  تشغيلها  يتم   كلما  األنماط  أو   المخططات

  ناحية  ومن  ،(1.6  القسم  انظر )  للمخططات  الذاتية   للمالحظة  فكرته م  في  المدرجة   للمريض   الجديدة

 .المعالج مع  النمطية تفاعالته تحليل  إلى باللجوء  أخرى،
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 األهداف  يلي  فيما  ولكن  ،المستخدمة   المختلفة  التقنيات  إلى  التفصيل   من  بمزيد   ذلك   بعد  سنعود 

 :12المختلفة العالج مراحل في المستهدفة الرئيسية

 ( التقييم مرحلة طوال إجراؤه يتم )  االنفعالي والتنظيم العالجي التحالف إنشاء •

o المشكلة وفهم النفسية التربية التقييم  

o الضعيف الطفل مع التواصل 

o المختلة التكيف  وأنماط المخططات إدارة   

o  تكيف ال واستراتيجيات  العاطفي التنظيم 

 واألوضاع   األنماط على  النشط العمل •

o المناسبة  األنماط أو  بالسلوكيات المختلة واألنماط  المخططات لااستبد 

o لّحالم / قبامعال الوالد أنماط وتحدي محاربة 

o األمومة   مواقف  دعاءست ا  خالل  من  الشفاء   على  الضعيف  الطفل  مساعدة  

 سبيل   على)  المصححة  االنفعالية  والتجارب  rematernage limité  دةالمحد

 . (التصوير تقنية باستخدام المثال

o الراشد   تصرفات  نحو   والغاضبين   المندفعين  األطفال  طاقة  توجيه  إعادة  

 السليم 

 :األنماط أو  المخططات عبارات في األهداف •

o خبراتية  أساسي،  بشكل  معرفية   تقنيات :  األنماط  أو   بالمخططات  الوعي  

 قليالً 

o الكامل  والوعي  السلوكية تقنيات: األنماط أو  المخططات ادارة 

o إلى   الرسالة  تصوير،)   الخبراتية  التقنيات:  األنماط  أو   المخططات  شفاء 

  المصححة   االنفعالية  والتجارب(  إلخ  الكراسي،  بين  الحوار  الوالدين،

 . العالجية العالقة في
 

 االستقاللية  •

o  هذه   إلى  الموثوق  والوصول  السعيد  والطفل   سليمال  الراشد  نماطأ  تطوير  

 األنماط 

o ةن الفرد Individuation 

o  اليومية  الحياة  في سليمة عالقات تطوير   

o للعالج  التدريجي اإلنهاء 
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 المعرفية  التقنيات 1.2.5

  لوحدها  كافية  المعرفية  التمارين  تكون  ما  نادراً  ،المعرفية   التقنيات  باستخدام  نبدأ  ،عام   بشكل

  ،تجاهها  ةمعرفي   تشوهات  خلق   في  جدًا  مفيدة  لكنها  ،المريض  لدى  المختلة  المخططات"  الجلع"

  فإن  وبالتالي،  خبراتية، وال  السلوكية   تقنياتال  في   الحقًا  لالنخراط  المريض  يةدافع   رفع  وبالتالي

  حول   دائم  بشكل  للمريض  المعرفية  التشوهات  تصحيح  تدعي  ال  أدناه  الموضحة  المعرفية   التقنيات

  اي  ،cerveau émotionnel  االنفعالي  المريض  لدماغ  مباشر  بشكل   تتوجه  ال  ألنها  اآلخرين  أو   نفسه

  شكل  خلق  على  أساسي  بشكل  المعرفية  األدوات  هذه  تعمل  ،système limbique  الحاجز  جهازه  الى

 زيادة   وبالتالي  السليمة،   غير  وأنماطه   مخططاته   ضد  المريض   لدى  الداخلي  التمرد   أشكال   من

 .التغيير في ورغبته  بالمشكلة  وعيه

 

 1التاريخي واالختبار  المخططات  أصل 1.1.2.5

  إنشاء  في   ساهمت  التي  ماضيه  من   باألحداث  قائمة   بتجميع  المريض   يقوم  ، التقييم  مرحلة  خالل 
  مع  المبكرة  التجارب  بعض  أن  كيف  إلى  المعالج  مع   ينظر   إنه   ، حياته  من  فترة   كل  في  مخططاته 

  صحة  من  التحقق  الممكن  من  التمرين  هذا  يجعل  ،والعالم  نفسه  عن  هت نظر  شكلت  قد  التعلق  رموز
  في   الذنب  من  وتخليصه  أفضل  بشكل  يواجهها  التي  الصعوبات  جذور  لفهم  ،المريض  معاناة
 .مخططاته  مصدر  مواجهة

 

  قائمة  بإعداد  يقوم  أنه  أي  ،"التاريخي   االختبار"   بإجراء  ذلك  بعد  المريض  يقوم  ،العالج  مرحلة  في

  إجراء   يتم .المخطط  بدحض  تسمح  التي  وتلك  بالمخطط   المرتبط  االعتقاد  لتبرير  تكافح  التي  باألدلة

  خالل  من  معرفًيا  تشوها  أو   تنافًرا  يخلق  هذا  عليها،  التعرف  تم  التي  المخططات  لجميع  التمرين  هذا

 .ذاتية أو  جدا فيها مبالغ أو  تماًما  خاطئة إما هي  المخطط عن الناشئة المعتقدات أن إظهار

  المعتقد  تبرر   التي  األدلة  قائمة  سرد   المرضى  على   بكثير  األسهل  من  يكون  ما  عادةً   أنه   الحظ

 غالًبا  ألنهم   ، "( وظيفة  بدون  ألنني  فاشل   رجل  أنا "  ،المثال   سبيل   على )  بالمخطط  لمتعلق ا  األساسي

  على)  مخططهم  يثيرها  التي  الفرضية  مع  تتعارض  التي  المعلومات  من  لتقليلل  حياتهم  أمضوا  ما

 "(.   فاشل رجل " ه أن  استنتاج قبل األخرى الحياة مجاالت في النجاح تجاهل ،المثال  سبيل 
 

 : العمل ما

  تتعارض  التي  الحجج   ةقائم  تكوين   في  المساعدة  من  الكثير  تقديم   األمر،   لزم  إذا  البداية،   في •

 .المخطط من  المستمد األساسي المعتقد مع
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  المعروفة  العناصر  إلى   األمر  لزم  إذا  اإلشارة  مع   اإليحائية،   األسئلة   من   المزيد  اطرح •

 .المريض حياة تاريخ   في بالفعل

 

  الماضي  في  المريض  بها  مر  التي  الحقيقية   اإلخفاقات  على  الضوء  أحياًنا  التاريخي  االختبار  يسلط

  الحقيقي   التقييم  هذا  طاقته،   بكامل  العمل  من   منعته  قد  المزمن   التجنب   أو   المماطلة  آليات  كانت  إذا

 المعالج  اإلكلينيكي  يكون  أن  يجب  الذي  عابر  انزعاج  المرضى   بعض  لدى  يسبب   أن  يمكن  لحياته

 .معه متعاطفًا
 

 : العمل ما

 حدتها؛   من التخفيف  أو الحقائق إنكار تحاول ال •

 :المخطط لصالح دلةاأل صياغة إعادة •

 

o أو   عائلية  ديناميكيات  عن  ناتجة  أنها  على  ميةالسُ   الطفولة  تجارب  صياغة  إعادة 

 .المخطط حقيقة  من   بدالً   مرضية اجتماعية

o كنتيجة  ةالراشد  الحياة  في  المعاشة  مخططال  لصالح  التجارب  صياغة  إعادة  

 "(. البقاء أجل من يحارب   المخطط)" المخطط الستمرار

o ما  يوًما  تمكنلل  العالج   خالل  من  األنماط  هذه   تغيير  الممكن   من  أنه  في   األمل  توليدل  

 .المخطط من النابع االعتقاد مع تتعارض  التي الحجج إضافة من
 

 

( اتمخططلل الذاتية المراقبة) اتالمخطط فكرةم  2.1.2.5  

 

  نهاية  في عادة اوصفه  يمكن التي  الذاتية للمراقبة أساسي تمرين هي ( 1.6  القسم) اتالمخطط رةفكم

  انفعاالته و   أفكاره  على  استبطانية   نظرة  إللقاء  التدريجي  بالتطور  للمريض  سمحت  .جلسة  كل 

  من  ،وأخيًرا  وأفعاله،(  األنماط)  العقلية  االتهح   بين  أوضح  روابط  إنشاء  خالل  من  ،وسلوكياته

  ، الذات  مع  بالتعاطف   ومتميزة  المسبق  الحكم  من  خالية  وضعية  الوقت  بمرور  تبني   محاولة  خالل 

 .8السليم الراشد نمط  ظهور أي

 

  او الوضعية
 الحدث

 او المخطط
 االنفعاالت 

 اآللية األفكار
 األفكار
 المتكيفة 

 الفعل  النتيجة 
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  بوصف قم
  بإيجاز

  أو  الوضعية
 الحدث

  حدد
  المخطط 

  نفعال،االو 
  شدتها قيم ثم

(0-100٪) 

  أفكارك اكتب
  ظهور  وقت

 االنفعال 

  األفكار اكتب
 المتكيفة 

 شدة تقييم أعد
-0) انفعالك

100٪) 

  أو ) السلوك اكتب

( السلوكيات

  عن الناتجة
 المتكيفة  األفكار

  يزوج  وصل
 الى متأخرا
 المطعم 

  ؛رالهج 
 الحزن

(80٪ ) 

 له اعني  ال أنا
  سوف. شيئا

  ال قريًبا يتركني
  الجميع. لاح م

  بهم ينتهي
  دائًما األمر

 عني  بالتخلي

  لديه كان  ربما
  وجيه  سبب

  لدي للتأخر؛
 منذ أصدقاء
  لم طويلة فترة

  عني يتخلوا
 أبدًا

 ( ٪20) الحزن
  عما زوجتي اسأل
 القفز دون حدث
 االستنتاجات إلى

 

 

  خططات، للم  الذاتية  المراقبة  أجل  من  فقط  األولى  الثالثة  األعمدة  المريض  يمأل  العالج،  بداية  في

 .المعالج مع جلسةال خالل   األخيرة الثالثة األعمدة استكمال يتمس

 

 :الجلسة إلى العودة عند

 

 :8المثال سبيل على  العقلنة، يعزز سقراطي  باستجواب القيام •

o االنفعال؟  هذا أثار الذي ما  

o جسدك؟  في  شعرت بماذا 

o الوقت؟ ذلك في  األفكار هي ما   

o الوقت؟ ذلك في  يشعر  كان الشخص أن تفكر كنت  كيف 

 .المعرفي البناء إعادة تقنيات باستخدام متكيفة بديلة أفكار عن البحث •
 

 وفقًا   تختلف  نظر   وجهات  بل   ،مطلقة"  صحيحة  إجابة"  توجد   ال  أنه  فكرة  للمريض  ننقل   أن   نحاول

 .تماًما مختلفة  تكون  أن يمكن  نتائج لها والتي  ،الزمن  من  معينة  لحظة في الكامن وجدانلل

 .بمفرده الجدول من  أعمدة ستة ملء  في المريض يبدأ ،تقدًما  أكثر العالج يكون  عندما

 

 

   المختلة نماطاأل أو للمخططات والفائدة التكلفة 3.1.2.5
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  ولكن  ، والماضية  الحالية  المزايا  ستكشافا  خالل  من   للتغيير   يةالدافع  رفع  إلى   التقنية  هذه  تهدف 

  التكلفة"  بتأسيس  األمر  يتعلق  ،أخرى  بعبارة  ،معين  لنمط  او   لمخطط  السلبية  التأثيرات  أيًضا

 .المختل التكيف ألسلوب" فائدةوال

 : 8المراحل

 

 المخطط  أو النمط وتسمية  تحديد •

   ووظيفته وجوده فائدة من  التحقق •

 :الوضع فائدة على الوظيفي التحليل •

o ؟موجود  هو  متى  منذ   

o المخطط؟ أو النمط هذا يعتني اذبما   

o يحدث   أن  يمكن  شيء  أسوأ  هو  ما  موجود؟  يكون  لم  اذا  يحدث  سوف  كان  ماذا 

   المخطط؟ أو  النمط هذا  بدون

o ؟ ك من  النمط أو  المخطط هذا إزالة فكرة حول"  الداخلي صوتك" يقول ماذا 

o بالبقاء   للمخطط  أو (  وقائي  أو   تجنبي)   للنمط   للسماح  به   القيام  علينا   يتعين  الذي  ما 

 اخرى؟  بطريقة بالتصرف  بالمحاولة لنا  للسماح دقائق لبضع بعيدًا

 

 التكيف  استراتيجية فائدة تلخيص •

  انتهاء  بعد   وتعود  دقائق   عشر   لمدة  التكيف   استراتيجية "  تغادر "   بحيث"  تجربة"   إجراء  طلب •

  لنا   للسماح  بالمغادرة  للمريض  المنفصل  الحامي  نمط  مطالبة  المثال،  سبيل  على  الجلسة،

 .الضمني الضعيف الطفل نمط  إلى بالتحدث

 

 (3.6 القسم انظر) العالجية المساعدة  بطاقات 4.1.2.5

 

  أنها   ،الجلسات  خالل   العالجية   المساعدة  بطاقات  كتابة   في  نبدأ  ،المتكيفة   األفكار  عن  حث الب   بعد 
 .اتمخططلل األساسية مفجراتلل السليمة االستجابات تلخص

 

 :1المثال

 

 االنفعال تحديد
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___________   ______________ النه(االنفعال_______________________    )  أشعر اللحظة هذه في

 .(الوضعية ___)__ ___________________________________________________________________

  المخطط تحديد
  الذي هو ______________________ أتبعه الذي المحطط األرجح على  أنه أعلم انا ذلك، ومع

  من صادر وهو  ينشط 
 ______________________________________________________________ _______

(.  المصدر_____)_____________________________________________________________

  درجة أي إلى المبالغة إلى المخطط هذا يقودني
____________________ ______________________  _______

  المرتبطة المعرفية التشوهات___) ____________________________________________

 (. بالمخطط

 

 الواقع  من  التحقق
  معتقد_____________________  )  ____________________________________اعتقد كنت   لو  حتى

______________  ________________ ____________________  هو  الواقع(  بالمخطط  مرتبط اساسي

  على األدلة(  متكيفة فكرة)___________________________________________________________ 

_______________  _________________________________________ هي  متكيفة الفكرة هذه  كون

   .(خاصة امثلة_________ ) ___________________________________________________________

 السلوك 

  سلوك______________________ )____________________________في  ارغب كنت لو حتى اذن،

  يمكنني( متكيف   غير

____________________  ____________________________________باألحرى

 (.  متكيف سلوك)  ________________________________________________________________
 

  قيام   أثناء  المساعدة   بطاقة  إمالء  ويمكنه  العملية  هذه  في  نشاًطا  أكثر  المعالج  يكون  ،البداية  في

  للمريض  يمكن  ،النهاية  في  ، العالج  تقدم  مع  تعاونية  فأكثر   أكثر  العملية  تصبح ، بكتابتها  المريض

 .كواجب جلساتال  بين بمفرده املهستك ي  أن

  ط شي ن ت   عند  االنفعاالت  تنظيم  في  للمساعدة  مفيدة  العالجية   المساعدة  بطاقات  تكون   أن  يمكن

 .المتدرج السلوكي التعرض وصف  عند أيًضا استخدامها سيتم ،المخطط 
 

   Techniques expérientielles  1خبراتيةال التقنيات 2.52.
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  مباشرة)  أعمق  انفعالي  مستوى  على  المريض  مخطط"  معالجة"  هو   الخبراتية  التقنيات  من  الهدف

  المبكرة   بالمخططات  المتعلقة  الجلسة  في  االنفعاالت  إثارة  خالل  من  ،(الحاجز  المسار  خالل  من

  تلبية   أجل  من  انفعاالته  لتهدئة  rematernant"  ةاألموم   مواقف  ءعاستدا  "  طريق   وعن   ة تكيفمال  غير

 .اإلمكان قدر المشبعة غير العاطفية احتياجاتهم 
 

  عن   المنبثق  األساسي  معتقدهم  محاربة  على  اآلن  القادرين  للمرضى  الخبراتية  التقنيات  تسمح  لذلك

  إلى   لالنتقال  ، المخططات  لهذه   االنفعالية  المعاناة  تكبدوني  يزالون   ال  ولكنهم  ، بعقالنية  مخططاتهم 

  هي  ما،   بطريقة   التقنيات،  هذه  .السليم  الراشد  لنمطهم   والمعرفية  العاطفية  للمكونات  أكبر  تجسيد

 النفسي،  العالج  عملية  خالل  من  المعالج  قبل  من  إراديا  تحفيزها  يتم"  تصحيحية  انفعالية  تجارب"

  le pont affectif  العاطفي  والجسر  l’imagerie  التصوير  وهي  التقنيات،  هذه  من  خمسة  اآلن  سنصف

   la pleine conscience  الكامل  والوعي   le dialogue entre les chaises  الكراسي  بين  والحوار

 . la lettre aux parents الوالدين إلى والرسالة
 

 l’imagerie التصوير 1.2.2.5

  الغرض   حول  لتفسيرات  دقائق  10)األول  ر للتصوي   دقيقة  50  مدتها  كاملة  لجلسة  بالتخطيط  يُنصح

  دقيقة   15  إلى  10  من  ثم   ،تقريًبا  دقيقة  30  إلى  25  من  تصوير  إجراء  ثم  وإجراءاته،   التصوير  من

  في)  أقصر  الالحقة  التصوير   تمارين   تكون   أن  يمكن   عام،   وبشكل(   ري صوت ال  حول   الفعل  لردود

 (. دقيقة 30 إلى 20 من  المتوسط

 :1التصوير تمارين أثناء المريض  على عرضها  يمكن العامة التعليمات بعض  يلي فيما

 ، ( الداخلي هعالم في االنغماس لتعزيز) عينيك أغمض •

  أطول  وقتًا   الخطوة   هذه  تستغرق   قد)  الذهن   إلى  الصورة  تتبادر  حتى   تتجول   األفكار  ترك •

 ، (المريض على الضغط تجنب  ،األولى  المرات في

  إحيائه  تم  الذي  المشهد  كان  لو   كما  األول،  المتكلم  صيغة  وفي  الحاضر  في  يراه،  ما  صفو  •

 ، اآلن يحدث

 أو   النفس  على  الرقابة  فرض  وتجنب  ،تذكره  يتم  ما  لوصف  اإلمكان  قدر  الصور  مااستخد •

 فكرنا،  في فيلم مشاهدة  مثل التجربة تكون أن يجب ،الراشد بنظرة المشهد  تفسير

 ، ( الحواس طريق  عن) ويلمس  ويشم  ويتذوق  ويسمع يراه عما يضالمر اسأل  •
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   ،الجسدية وأحاسيسه المريض انفعاالت استكشاف •

 ، ر ي صو ت ال في الموجودة" الشخصيات"  جميع ومشاعر  أفكار استكشاف  •

 . به يشعر بما  األخرى الشخصيات إلخبار  عال   بصوت  التحدث المريض  من طلبلا •

 

 أن  يحاول   نفسه،  الوقت  في  ،أعاله  الموضحة  بالتعليمات  المريض  يوجه  المعالج  فإن  وبالتالي

  المستوى   على  المخطط  فهم  أجل  من   المريض  قبل  من  المفصل  المشهد  في  منغمس  بأنه  يشعر

  التمرين   أثناء  أعينهم   إغالق  أيًضا  المفيد   من  أنه  المعالجين   من   العديد   سيجد  لذلك  ،أيًضا  الخبراتي 

 .واقعية  أكثر بشكل   المريض يثيره الذي المشهد تخيل في للنجاح

  ذاتيا  عاشها  كيف  المريض  مع   االستكشاف  خالل  من   ذلك  بعد   ري صوت ال   مراجعة  دائًما  لمهم ا  من

 .المريض قدمها التي الحالة مفاهمية في المدرجة المخططات مع  روابط  تكوين ومحاولة

 :ري صو ت ال من أنواع  عدة هناك

 8،1 آمن مكان  في التصوير •

o آمن مكان في بالتصوير  وتنتهي ريصوت ال مشاهد جميع  تبدأ. 

o خياليا  مشهدًا  أو   ،آمن  مكان  في  وكان  طفالً   كان  ندماع  وقع  مشهدًا  المريض  يتذكر  
  أنت )"  المريض  وتهدئة   لهاءاإل  عوامل   تقليل   المعالج  يحاول   ثم   .باألمان  فيه  يشعر 

 "(. هادئ أنت  ،بأمان

o الطفولة  أثناء  كبيرة  ماتصد  من  عانوا  الذين  للمرضى  ضرورًيا  التمرين  هذا  يعد ،  
 ،بمفردهم  آمن  مكان في  مهدئة  صورة  تكوين على  قادرين  غير  يكونون  ما  غالًبا  ذينوال

 .المعالج من المساعدة من  مزيد إلى المرضى هؤالء سيحتاج

o المراحل : 

 مريحة   وضعية اتخاذ ▪
   تماًما آمًنا مكاًنا  أذهاننا في تكوين  ▪
 الخمس  الحواس إدراك باستخدام التفاصيل إضافة ▪
 جسدًيا   االسترخاء ▪
 دقائق 10-5 لمدة آمن مكان في البقاء ▪

 .العينين فتح ثم  ،1 إلى 10 من  التنازلي بالعد العودة ▪
 

 سابق  حدث  صور صياغة إعادة •

o المريض به  يشعر الذي االنفعالي والتكافؤ  معناها  يغير  بل نفسها الذكريات يغير  ال إنه . 
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o 8الخطوات: 

 : التحضير ▪

  اآلمن  المكان  إلى  العودة   ويمكنه   مسيطًرا  يزال  ال  بأنه  المريض  طمأنة •

 االرتياح،   بعدم شعر إذا وقت أي في

  وضعية  واتخاذ  أعينهما   والمعالج  المريض  من  كل  غلق •

 (. المنفصلة الحماية وضع  لتجنب)مفتوحة 
 

 ، للتصوير  المتوقعة المدة عن نعالاإل ▪

 ( األقل  على دقائق 5) آمن مكان في  بالتصوير مياقال ▪

 مخططا أو  نمطا  تثير  التي ذكرىال غاية الى تتجول  األفكار ترك ▪

 كان  إذا(  2.2.2.5  القسم  انظر)  العاطفي  الجسر  تقنية   استخدام  يمكن •

  بالطلب   ،حديث   موقف  خالل  من  بالفعل  انفعاليا  تنشيطه  تم  قد  المريض

  يعيش   كان  حيث  ذهنه   في   مشهد   حضارست ا  ببساطة  المريض   من

 .الحالية حياته  في فالموصو  لكلذ مماثل  انفعال

  تنشيط  على  للحصول(  األقل  على   دقائق  3-1)  بالتفصيل  المشهد   صفو  ▪

 انفعالي، 

 انفعاالت   هي  ما  المريض  من   الطلبو "  استراحة "  على  رمزي  بشكل  الضغط ▪

 .معايشته المعاد المشهد في الطفل  واحتياجات

  . التصوير  إلى  الدخول  يمكنه   المعالج  كان  إذا  عما  المريض  من  الطلب ▪

  المريض   مع  أخرى  مرة  المشهد  ودخول   نظره،  وجهة  تغيير  على  مساعدته

  في   يراه  الذي  الطفل   على  الراشد  نظرة  وسيلقي   الحالي،  سنه  في   يكون  الذي

  ،السليم  الراشد  وضع   في  للمريض   العفوية  المشاعر  استكشاف .المعني  المشهد

 الطفل  احتياجات  من  الحرمان  حالة  ضد  اءالبّن   الغضب  تحرير  محاواًل 

 .العاطفية

 على (  التعلق   رمز  أو )  الوالدين  احد  سلوك  تأثيرات  فحصو   المشهد  تقييم  إعادة ▪

 .نواياه عن  النظر بغض  الطفل،

 غالًبا. العاطفية احتياجاته  لتلبية ري صوت ال في  ذاته توكيد   على المريض  ةساعدم ▪

 تجاه   الغضب  من  معين  قدر  عن  بالتنفيس  للمريض  المرحلة  هذه  تسمح  ما
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 المشاعر   عن   التنفيس   يمكنه   ولكن   ،العاطفية   احتياجاته   يلبي   ال   الذي  الشخص

 .االشمئزاز أو  الخوف  أو  الخجل أو الحزن مثل  األخرى المشروعة

  من   الطلب  .النفسية  احتياجاته   تلبية   بمحاولة   للمريض  األمومة   مواقف  عادةست ا ▪

 الحث   طريق  عن  الطفل،  تجاه  بها  يشعر  التي  المشاعر  هي  ما  المريض

 الداخلي   الناقد  أنماط   عن  البحث  أو  الذات،  مع  التعاطف  لوضعية   التدريجي

  التعبير  أحياًنا  يعيق  أن  يمكن  والذي(  الوالدين  ألحد  الملّح  أو   بقاعمال  النمط)

 .للمريض الضعيف  الطفل نمط  تجاه الصادق التعاطف عن

 الراشد   نمط  في  ، المريض  من  الطلبو   الحالي  المشهد  إلى  عو رجلا(  اختياري) ▪

 .االنفعاالت فااكتش ،للمشكلة واقعي حل  إلى يتوصل أن ،السليم

 . آمن مكان  في التصوير إلى العودة ▪

 8(التطبيقي  التصوير) المستقبل  نحو   الموجه التصوير •

o الذي  الوالدين  ألحد  " ال"   قول  ، المثال  سبيل   على)  صعوبة  أكثر  يةسلوك   لتمارين   ستعدادًاا  

 ( المحتمل فعله رد من  الشديد الخوف من  الرغم على البلوغ مرحلة  في اطسلّ مت  يزال ال

o الممكن   من  يجعل  مما  ،" المثالي  اليوم"  بتخيل:  محددة  أهداف  وتحقيق  أمل  منطقة  خلق  

 .للمستقبل النفسي العالج أهداف تحديد

 

 Pont affectif العاطفي الجسر 2.2.2.5

 

  حديثة   تجربة   بين  الوجدان  "عرق "  فيه  تبعيُ   الذي  الجامع  االرتباط  يعادل  ما  هو  العاطفي  الجسر

 . سابقة وتجربة

 

 إثارة   طريق  عن  انفعاليا  المريض  تنشيط  تم  إذا  التصوير،  في  العاطفي  الجسر  استخدام  يمكن

 تجاه  بالتجول  ألفكاره  السماح  ثم  العينين،  إغالق  منه  يُطلب  أن  فيمكن  الجلسة،  في  ما  مخطط

 une imagerie de  تصويرال  صياغة  إعادة  إلى  االنتقال  ثم  مماثل،  بانفعال  بالفعل  شعر  حيث  ذكرى،

rescriptage.   مخططاته   لمصدر  أفضل  عاطفي   فهم   إلى  بالتوصل  للمريض   أيًضا  هذا  سيسمح  

  مريض  مع   العاطفي  الجسر  تقنية  استخدمنا  إذا  المثال،  سبيل  على .الحالي  الوضع  في  عملها  وكيفية

  أن  فيمكنه  السابق،  ليوما  في  العمل   في  النتقادات  فيه  تعرض  موقف  من  الشديد  الغضب  عن   يعبر
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 إعادة   في  قدًما  المضي  ويمكننا  سيئة،  عالمة  بعد  والدته  قبل  من  لإلذالل  فيه  تعرض  مشهدًا  يتذكر

 .التصوير صياغة

 

 

 

 

 

 

 

Dialogue entre les  (ou entre les modes)  1(االنماط  بين  او)  الكراسي  بين  الحوار  2.2.53.

chaises     

  المختلة  انماطه  على  بالتعرف  للمريض  مسرحية  تكون  ان  متعمد  طبيعة  ذات  التقنية  هذه  تسمح 

  بنمط   سابقا  المرتبطة   الكراسي   من  كرسي   كل   في  بالتسلسل  تشخيصها  خالل  من  المختلفة

  خالل  من  للمريض  السليم  الراشد  نمط  تعزيز   هو   الخبراتية   التقنية   لهذه  اإلضافي  الهدف  .المريض

       .الجلسة في  بالكامل  بتجسيدها له السماح

 محاكاة  خالل  من   المقصود  خبراتيال  التمرين  على  ملموس   مثال  بإعطاء  يبدأ  أن  للمعالج  يمكن

 .المريض لدى المدرجة األنماط اللعب في  تُدخل  التي الكراسي بين   حوار

 :8الكراسي بين   الحوار خطوات

  عدد  يتوافق  أن   يجب المعالج،  مكتب   في  البعض   بعضها  بجوار  كراسي  عدة  وضع •

  سبيل  على)  التمرين  أثناء  المريض  سيجسدها   التي  األنماط  عدد  مع  الفارغة  الكراسي

  الطفل   لنمط  وواحد  السليم،  الراشد   لنمط   وواحد  متجاورة،  فارغة  كراسي  3:  المثال

 (.قباعمال الوالد لنمط  وواحد الضعيف

 . منها لكل  كرسي وتخصيص  األنماط تسمية  •

 .األنماط/  المخططات نشط الذي الماضي أو  يالحال الوضع مناقشة •



59 
 

 بالمخططات  للعالج الممارسة دليل

  القيام  به،  المرتبط  انفعاله  عن  بالتعبير  للمريض  السماح  طريق  عن "  يشهد "   نمط  كل  جعل •

 .جديدًا نمطا المريض فيها يجسد مرة كل   في الكراسي بتغيير

  للمريض  واضح  نفسي  تباين  لخلق  اآلخر   مع  الواحد  األنماط  بين  سريع  حوار  إجراء  •

 (. نمط  لكل واحدة دقيقة حوالي)

o وبضمير   السليم  الراشدو   الطفل  أنماط  عن  المتكلم  بضمير  التحدث:  مالحظة  

 (.ملّحال أو  المعاقب الوالد وضع) الداخلي النقد أنماط في المخاطب

 أو   السليم  الراشد  كرسي  على  جلوسه  أثناء  مستسلمال  وضع  إلى  انزلق  إذا  المريض  توقيف •

 .المنفصل يالحام نمط إلى علم دون تحول إذا

  المختل، التكيف نمط  يلعب  والمريض السليم الراشد الشخص دور بلعب  أوالً  المعالج يقوم عادة،

 .النمطين كال أو  السليم الراشد إما تجسيد على قادًرا المريض سيكون النهاية، في

  تمرين  مع تماًما التأقلم في  صعوبة من يعاني المريض كان إذا التقنيات بعض استخدام يمكن

 :8الكراسي بين الحوار

 التباعد  تقنية •

o احتياجاته  تسمية  ويحاول   معين  موقف  لشرح  له  صديق  أفضل  دور  المريض  يلعب  

 .اتباعها يجب  التي واالستراتيجيات

 بديل ال تقنية •

o طفل  ،المثال سبيل على" )حقيقي"  بطفل  لالطف  وضع في المريض المعالج يستبدل  

  "المكبلة  الطفل رعاية دوائر" إلى بالوصول   للمريض للسماح( المريض ابن هو 

caretaking circuits hardwired (،ذلك إلى وما  الطفل، حماية في والرغبة  الغضب.) 

  بالغضب  للشعور القبضتين  على الضغط  ،المثال  سبيل على)  االنفعالي التنشيط تقنيات •

 .(ذلك إلى وما ، بالتمرين القيام قبل الطفل صورة  إلى والنظر  ،أفضل بشكل 

 عند   الشاهد  ضعو   في  هبأن   المريض  رو شع   وبالتالي  ،الكراسي  إلى  لنظرل  الوقوف  مااستخد •

  تجسيد   عند   الهيمنة   من  بمزيد  ر و شعلل  أو   ،(السليم  التباعد)  السليم  الراشد  وضع  تجسيد

 (. االنفعالي التركيز ) الضعيف  الطفل وضع تجاه معاقبال الدالو  وضع
 

 .الكراسي بين للحوار أمثلة على  للحصول Young كتاب إلى الرجوع ،رغب إذا للقارئ، يمكن
 

 Pleine conscience الكامل الوعي 4.2.2.5
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 المعرفي  العالج  من  الثالثة  الموجة  اقترحته  كما  للمريض  الكامل  الوعي  تمارين  تعليم  يمكن

"  شفاء"  تحقيق  إلى  يهدف  ال  التأملية  األساليب  من  النوع  هذا  أن  إلى  اإلشارة   وتجدر  .السلوكي

  تعليم   الواقعي  من  أنه  كما  لها،  السليمة  اإلدارة  إلى  باألحرى  يهدف  بل  والمخططات،  األنماط

  وبالتالي  العالج،   عملية  نهاية  في  تماًما"  اشفاءه"  يتم  ما   نادًرا  المخططات   أن   البداية  منذ  المريض

 . يومي بشكل  االنفعالي األلم مع   التعايش كيفية لتعلم أدوات تطوير  الضروري من

  أن   يجب والتي   ،13المخطط  على  فعل  رد  تنشيط   بدء  عند  الكامل   الوعي  بطاقة  صياغة  يمكن

 :التالية العناصر تتضمن

 (. فعللل ميول  ،انفعاالت  ،جسدية أحاسيس) الحالية اللحظة في  اآلن المريض به يشعر  ما •

o أي   تغيير  محاولة  دون  دقائق،  لبضع  به  يشعر  ما  يالحظ  أن  المريض  من  الطلب 

  يالحظ  الفكرة،   ظهرت  إذا  بعيدًا،  الفكرة  دفع  أو  التشبث  دون  الحكم،   دون  شيء،

 .به يشعر  ما إلى يعود  ثم  وجودها،

   هذا؟ الفعل رد لديه لماذا •

o أو   النمط  هذا  مصادر  هي  ما  تنشيطه؟  إعادة  تم  الذي  مخطط ال  أو   النمط  هو   ما  

 ؟ المخطط 

 مستنير   حكم •

o كان  إذا  مما  والتحقق   ،حقًا  الموقف  لتقييم  الكافي   الوقت  يأخذ  أن   المريض  من   اطلب  

  مخططه  أن  يدرك  منه  جزء   كان  إذا  وما  ،مختلف   بشكل   باألشياء  يشعر  منه   زءج 

 .تماًما صحيًحا ليس

o المخطط صحة في( جدًا طفيف  ولو )  شك عن البحث. 

o وقيمه  احتياجاته مع  يتعارض للوضع الحالي تفسيره كان إذا مما تحقق. 

 الصحيح  لفعال •

o احتياجاته  بمراعاة  مريض لل  سيسمح  الذي  األمثل  اإلجراء  او   الفعل  هو  ما  حدد  

 .الواقع في ممكن  هو  لما ووفقًا المحددة الحالة هذه في ،األساسية

o ميول  أو   االنفعاالت  عن  النظر   بغض  ،به   القيام  يار اخت   ،الفعل   هذا  تحديد   بمجرد  

 (. محسوًسا يزال ال  المخطط كان إذا وحتى)  لفعلل أخرى

 TCC  موقع  في   التأمل   قسم  إلى   الرجوع  للقارئ  يمكن   الكامل،  الوعي   وتمارين  أدوات  من   لمزيد

Montreal https://tccmontreal.com/mbct/) .) 

 



61 
 

 بالمخططات  للعالج الممارسة دليل

 Lettre aux parents  1الوالدين إلى  رسالة 2.2.55.

  أو   الطفولة  في  هائ ذبإي  قام  آخر  مهم   شخص  أو   الوالدين  أحد  إلى  رسالة  كتابة   المريض  من  يُطلب

  التمرين  من  الهدف   .للمعالج  عال    بصوت  ويقرأها  الجلسة  إلى  الرسالة  المريض  يحضر  .المراهقة

 السماح  أجل   من  الرسالة  كتابة   أثناء  بها  يشعر  التي  االنفعاالت   مع   التواصل  هو   للمريض  بالنسبة

  تهدئة   على  سيساعده  مما  الجلسة  في  دةمحدال  ةي األموم   مواقف  ءعاستدا  موقف  باتخاذ  للمعالج

  على   الشاهد  موقع  في   نفسه  يضع  أن  بسهولة  يمكنه  المريض   أن  هو  التكميلي   الهدف  .مخططه

  الشخصية  تجربته  عال    بصوت  يروي  نفسه  يسمع  عندما(  الكامل  الواعي  الموقف )  السردية  قصته

 .المعني المقرب الشخص مع

 مناقشة   قبل   ،األقل   على)  الرسالة  بمحتوى   المعني  الشخص  إشراك  بعدم   المريض   إخبار  المهم  من

  هذه  مثل  عن  الكشف  يحدثها  أن  يمكن  التي  اعالقتهم  على  الحقيقي  التأثير  حول  المعالج  مع  الفعلية
  لتجنب  المعني  الشخص  إلى  أبدًا  الرسالة  هذه  إرسال  عدم  المرضى  من  العديد  سيقرر ،(الرسالة

  من   المشروع   بالخوف  مرتبطة   تكون   قد   التي  الرسالة  كتابة  عند  الذاتية  الرقابة  أشكال   من  شكل
 .حياتهم  في مهم شخص إبعاد أو  قربائهمأ إيذاء

 

  لم   التي  العاطفية  باحتياجاته  يتعلق  فيما  ذاته  كيدو وت  انفعاالته  لتسمية  للمريض  فرصة  الرسالة  تمثل
 (:الترتيب  وبهذا) منفصلة فقرات في حتويت أن يجب   ،تلبيتها  تمي 

 مؤلًما   وكان الطفولة أثناء( يفعله  لم أو ) الوالدين احد فعله ما •

 أفعاله  عن والناشئة الوالد بهذا يتعلق فيما المريض االتانفع •
  ستلبي   كانت   التي   المواقف  أو  السلوكيات  وصف)   الوقت  ذلك  في  الوالد  يفعله  أن  يود   كان  ما •

  (االحتياجات

 .اليوم الوالد هذا مع  العالقة تطوير يود  كيف •

 

 عليها  للتغلب   ونصائح خبراتيةال التقنيات خالل العقبات 6.2.2.5

 :8خبراتيةال التقنيات أثناء مواجهتها تم  التي المشاكل

 المريض  قبل من  التصوير تجنب •

o المنفصل  الحامي لنمط انعكاًسا يكون قد 

o به القيام يجب ما : 

 المتعاطفة  المواجهة تناول  في المريض تجنب  تسمية  ▪

 :المخططات مع التواصل  بدأ صعوبة •
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o به القيام يجب ما : 

 سلبي  تأثير فجر الذي األخير  ثالحد بسرد القيام ▪

  نفعاالتواال  الكامنة  مخططاتوال  المحفزات  مع  اتصال   على  يكون   ان  ▪

 .واالحتياجات ندفاعاتواال   الجسدية واألحاسيس

 . الحالية االنفعاالت مع اتصال  على يكون ان ▪

 .(التفاصيل في كبيرة  بسرعة يمضي المريض  دعي   ال)  تمهل ▪

 . (نفعاالتاال حدة لزيادة عينيه المريض يغلق) االنفعاالت مع  االتصال رفع ▪

   تاريخية   روابط وضع ▪

 .الخبراتية التقنية اتبع االنفعالي، التنشيط إنشاء بمجرد ▪

 المريض  لدى السلبية العواطف أمام التسامح عدم •

o االنفعالي التنظيم تقنيات استخدم: به القيام يجب ما. 
 

 Techniques comportementales  السلوكية التقنيات 3.2.5

  االنخراط   على  قادًرا  المريض  يكون  أن  أجل   من  ، العالج  من  مرحلة  أطول   هي  هذه  تكون  ما  عادة

  التقنيات  تطبيق  في  مسبقًا   تقدًما  أحرز  قد  يكون  أن  يجب  ،السلوكية   التقنيات  في  مناسب  بشكل

 .  خبراتيةوال  المعرفية

  سترخاء، اال)  الكالسيكية  السلوكية   التقنيات   استخدام   أيًضا  للمعالج  يمكن  ، الضرورة  عند

 المثيرة  للمواقف  التدريجي  والتعرض  ،الذاتي  التحكم   واستراتيجيات  الغضب،  إدارة  وخوارزمية

 .1(ذلك إلى وما ،للقلق

  الهجوم  أو  التجنب  خالل   من  إما  ،المخطط   تديم  التي  السلوكيات  غيير ت ب  السلوكية  التقنيات   تسمح

 .1االستسالم أو  العكسي

  فعالة  غير  إستراتيجية   ، التضحية   مخطط   من  تعاني   مريضة  تتبنى :  مشكل ال  سلوك  على   مثال 

  السماح  أجل  من  المنزلية  األعمال  بجميع  القيام  في  األسبوع  نهاية  عطالت  وتقضي  لالستسالم

 .اهواياته في باالستثمار لزوجها

  االهتمام  زوجها  من  تطلب  هاأن   على  ةوالمريض  المعالج  يتفق:  المتدرج  التعرض  على  مثال 

 .فني معرض إلى الذهاب من  تمكنت  حتى األسبوع  نهاية عطلة في واحدة مرة  باألطباق

 : المراحل
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 السلوكية  التجارب أهمية وشرح المريض مخاوف  مخاطبة .1

 :للتغيير كأهداف  معينة  سلوكيات تحديد .2

o بهذا للقيام: 

 لزم   إذا  المرضى،  عنها  أبلغ  التي  المشكلة  الوضعيات  اإلمكان  قدر  تفصيل  ▪

 التصوير،  بمساعدة  األمر

 .العالجية العالقة في البيشخصية  المشكلة السلوكيات مالحظة ▪

 :المريض مع بالشراكة لتغيير ا محل ياتسلوكلل األولوية إعطاء .3

o (  العمل رب  أو الزوج مع  التعامل  كيفية  مثل ) واحد   مجال في  محددة  بسلوكيات ءالبد

 ، (الوظيفة  تغيير أو  الطالق مثل) الحياة في الرئيسية التغييرات من  بدالً 

o ذلك   رغم  يشعر   والذي  الضيق  من   قدر  أكبر  للمريض  يسبب  الذي  بالسلوك  ءالبد 

 .تغييره على قادر بأنه

 :للتغيير يةالدافع بناء.4

o الطفولة في ومصدره السلوك بين صلة إقامة  

o السلوك هذا استمرار وعيوب مزايا تقييم 

o المرحلة هذه  في ضرورية الوجدانية المواجهة تكون ما غالًبا. 

 العالجية  المساعدة بطاقات .5

 ( األمر لزم إذا) ليالتخ ب  السلوك وممارسة   األدوار لعب .6 

 . ومحدد  ملموس واجب مع  ،الواقع في للمخططات المتدرج ضالتعر  وصف .7
 

 1العالجية المساعدة  بطاقات 1.3.2.5

  مساعدة ال  بطاقة  صياغة  يتم  ،المتدرج   للتعرض   سلوكي  واجب  بشأن  المريض  مع   قرار  اتخاذ  بعد

  أخرى   مرة  قراءتها  المريض   من  يُطلب ،المستهدف  المشكل  سلوك  حول  الجلسة  أثناء  العالجية

 .السلوكية التجربة إجراء قبل
 

 1والتصوير الدور لعب  3.2.52.
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  القيام  يمكن  ، السلوكية  بالتجربة   تعلقالم  المريض   منها  يعاني   ذيال  الحصر  درجة   على  اعتمادًا

  بينما  السليم  السلوك  لنمذجة  المريض  بلعب  أوالً   المعالج  يقوم  ،الجلسة  في  لممارستها  األدوار  بلعب

 .األدوار نيتبادال  ثم  ،المحاور دور المريض يلعب

 .المستقبل  نحو  الموجه التصوير  استخدام أيًضا يمكن

 

 

 1المتدرج التعرض وصف 3.2.52.

  النمط،  أو بالمخطط   المرتبط المشكل  السلوك تستهدف سلوكية  تجربة معًا والمعالج  المريض  يقرر 

 .بكتابتها  المريض ويقوم

  حالة  في   المبذول   الجهد  على   تهنئته  خالل   من  الواجب  بمراجعة   المعالج  يقوم   التالية،  الجلسة  في

 .الواجب تحقيق 

 :1السلوكية تجاربه  بإجراء  المريض م و يق لم إذا فعله يمكن ماذا

 .المريض على  مباشرة السؤال وطرح المقاومة  طبيعة اكتشاف •

o للمقاومة المحتملة المصادر بعض:   

 التغيير،  عواقب من  الخوف ▪

 التغيير،  إلى الحاجة من الغضب ▪

 ، بالتغيير المرتبط  االنزعاج تحمل صعوبة ▪

 ، عليها  التغلب يصعب  التي نفعاالتاال  أو  المعتقدات ▪

 .اإليجابي التغيير  بإمكانية يؤمن ال ▪

 التصوير  •

o المقاومة لطبيعة أفضل لتصور المشكلة الوضعية حول  التصوير ، 

o نتائجه  تحمل وي   الجديد  السلوك  المريض   يتبنى  حيث  االفتراضي  المستقبل   ري تصو  

 سلبية؟  نتائج  هناك هل -

 السليم  الراشدو  المقاومة  بين الحوار •

o النمط هذا مع  حوار في الدخول  ثم التغيير،  يمنع الذي النمط بتحديد   يسمح. 

 .عليها للتغلب للمريض التقنيات واقتراح المقاومة  تتناول  عالجية مساعدة بطاقة •
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  بدالً   ، أخرى  مرة  الواجب  نفس  محاولة  يمكن  بنجاح،   عليها  والعمل   المقاومة   تحديد   تم  إذا •

  مشكل  سلوك  إلى   الهدف  تغيير   أو  ،الواجب  صعوبة   مستوى   تقليل   للمعالج  يمكن  ، ذلك  من

 بالكفاءة   المريض  إحساس  بناء  إلى  الواجبات   نجاح  سيؤدي .الحقًا  إليه  العودة  ثم  آخر

 .الداخلي التحكم ركز بم  إحساسه وتعزيز

 .السلوكي  التغيير  لتشجيع التعاطفية المواجهة  استخدام في ارالستمرا التجنب، استمر إذا •

  يتعلق   فيما   المسؤولية  من   نصيبه  يتحمل  وال   سلبي  لدور  المريض  تبنى  إمكانية   استكشاف •

  التفكير   يستخدمون  الذين  المرضى  بعض  يتخيل   قد  الواقع،  في ،8االكلنيكية  حالته  بتحسين

  بين  جهد  بذل  إلى  الحاجة  دون  سيعالجهم  النفسي  العالج  أن  الخطأ،  طريق  عن  السحري،

 .الجلسات
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 Relation thérapeutique العالجية العالقة 3.5

 اإلكلينيكي  ممارسلل العام العالجي االتجاه 1.3.5

 

(  limited reparenting)  محددةال  والديةال  مواقفال  استدعاء  تبنيه   يجب  الذي  العالجي  االتجاه  يشمل 

  خلق   نحاول   كما .األحيان  بعض   في  أيًضا  مفيدًا  العالجي   الكشف  يكون  قد تعاطفية،ال  مواجهةالو 

 عندما  مرًحا  يكون   أن  الجلسة  أثناء   للجو  يمكن  ، والصراحة  والتواضع  واالحترام  العفوية  من   جو
 .ضروريا األمر يكون

 

    Rematernage limité 8،1 ةمحدد  أمومة مواقف استدعاء

 

  تتم  لم  التي  المريض  الحتياجات  وأصالة  بدفء  االستجابة  ،العالج  إطار  حدود  في  المعالج،  وليحا

  مع  انفعالي  اتصال  على   الحفاظ  يحاول  .تصحيحية  انفعالية  تجربة  الجلسة  في  يعيش  حتى  تلبيتها

  صادقا   موقفًا  تجاهه  ويتبنى   ،مقبول  أساسي  وبشكل  مفهوم  بأنه  يشعر  جعله  خالل  من  المريض

  من  كجزء   المريض   قبل   من  استيعابها  سيتم  النهاية  في "(.  نحاول   دعنا  لكن  ،التغيير  الصعب  من )"

  ال  ما  فعل  المريض  تجنيب  خالل  من  التوازن  يحقق  أن  المعالج  على  يجب   السليم،  الراشد  نمط

 (.الحماية  في تفريط) انفعاليا متجاوز تركه  عدم  مع  ،(الحماية  في فرط) به القيام نفسه  هو  طيعيست 

 : 12الجلسة في  الموجود نمطال حسب المريض احتياجات تختلف

   والراحة  قصدي والت   الحماية : الضعيف الطفل •

 يفرضه   الذي  الحد  احترام  إلى  والحاجة  له،  واالستماع  للتنفيس  فرصة:  غاضب  طفل •

 .المريض

 وبناءة   رةوخّي   متكيفة  حدود  ووضع  التعاطفية  المواجهة:  الجامح  أو   المتهور  الطفل •

 . المعقولة غير المريض توقعات تجاه المعالج قبل من سقةناومت وواضحة 
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  للحاجة  االستجابة  تحديد:  واالستسالم(  ض المعوّ )  العكسي  والهجوم  المنفصل  مياالح  •

 (. الضعيف الطفل باحتياجات المرتبطة تلك غالًبا) الكامنة

 

 

 

 Confrontation empathique 1التعاطفية المواجهة

  ولكنالمخطط،   وجود  سبب  تجاه  التعاطف  قفمو   في  لإلكلينيكي   المثالي  العالجي  الموقف  يكمن

  جعل   أجل  من  وهذا  ،للمخطط  مّخلوال  الخاطئ  للطابع  المناسبة  المواجهة  موقف  في  أيًضا

  أنه   من  أوالً   المعالج  يتحقق  .أفضل  حياة  نوعية  ونحو   تكيفًا  أكثر  سلوكيات  نحو   يتطور  المريض

  تبنى   قد  المريض   أن  المفهوم  فمن  حياته،   تاريخ  في  الموجودة  الضارة  التجارب  لبعض   نظًرا

  أجل  من  ذلك  بعد  تقاتل  األخيرة  هذه  وأن  ضارة،  وسلوكيات  معينة   أساسية  معتقدات

  ما  غالًبا  الطفولة   في  مفيدة  كانت   التي  التكيف  واستراتيجيات  طاتالمخط  أن   يوضحو ، "البقاء"

 .التغيير إلى الحاجة  تأتي  هنا ومن الرشد، مرحلة في  مالئمة  غير تصبح

 

 Dévoilement à visée thérapeutique 8العالجية لألغراض اإلفصاح

  أوجه   لها  والتي  الشخصية  حياته   من   المستمدة   الخبرات   بعض   مشاركة  أحياًنا  المعالج  يختار  قد
  الشعور   ةشد  وتقليل  ،تجربتهم  تطبيع  إلى  ذلك  يؤدي  ،للمريض  االنفعالية  التجربة   مع  تشابه

 .الجلسة في والرحمة  والتواصل  األمان من جو  وتعزيز  ،بالخجل
 

  يُنصح  ،إفصاحنا  في  اموجز  والبقاء  لمشاركتها  بحكمة  الشخصية   الحكاية   اختيار  المهم  من :  تحذير

  تجربة   على  اركزم  البقاءو   ت،تجاوزاال  لتجنب  المنقولة  االنفعالية  الشدة  مستوى  في  بالتحكم  أيًضا
 .العالجي لإلطار األخالقية الحدود احترام وبالطبع ،(جناعال  ليس هذا) المريض

 
 
 

 المريض  مخططات  عن  الناجمة العالجية العالقة  في الصعوبات حول أمثلة 1.1.3.5

 

  لدى   مختل  نمط  أو   بمخطط  ربطها  المفيد   فمن  العالجية،  العالقة  في  صعوبة  تنشأ  عندما  ،عام  بشكل 
 .المريض
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 :بها  المرتبط مخطط وال الشائعة الصعوبات على األمثلة بعض
 

 العالجي  التحالف تشكيل : الرفض/   التخلي مجال •

  هوية   غياب  في   واضحة  أهداف  تحديد  في   صعوبة:  الفشل  ،التالحم  الضعف،   التبعية، •

 .المريض لدى واضحة

  ورغباته   أهدافه  تحديد   في   المريض  يواجهها  التي   الصعوبة:  اآلخرين  على  التركيز  مجال  •

 .المعالجب  المتعلقة تلك لتحقيق  السعي عن عوضا

  عدم   المواعيد،  عن  المتكرر  الغياب)  الجللع  االمتثال  في  مشاكل:  كافية  غير  حدودال  مجال •

 (. إلخ ،بالواجبات القيام
 

 

   الجلسة في  المختلة ألنماطا مع تعاملوال  اكتشاف كيفية  2.3.5

 

 : 8جلسة في المختل النمط يتجلى  عندما إتباعه يجب الذي العام النهج هو  هذا
 

   المريض مع  النمط على التعرف. 1

 النمط  إلى الحاجة من  تحقق. 2

  المريض   يفهم  ولكي  الشفافية  من  مناخ  لتعزيز  العقلية  تناحاال   عن   االستراتيجي  الكشف  مااستخد  .3

 .المعالج لدى نمطه  يحفزها  التي االنفعالية االستجابات أفضل بشكل 

 . (ةببرود  الحقائق ل ي حلت) التفاعل  في بالفعل يحدث ما  إلى المريض ةداعإ .4

 . (ال أم المتعمدة) سلوكه نتائج  المريض مع شانق .5

  نمط   من   يأتي   ما  غالًبا)  انفعالي  فعل   رد   إلى   تشير  التي   اللفظية   غير   المؤشرات  للمريض  عكس   .6

 .(الطفل

"  الخفية   الطفل  ألنماط  سفراء"  أو   خفية  إشارات  أنها  على  الجسدية  النفسية  األعراض  اعتبار  .7

 .(؟ "شخًصا كان  إذا صداعك سيقول ماذا)"

 .(؟ "رأسك في  الصوت يقول ماذا)" الكامنة األساسية المعتقدات  إلى الوصول .8

 . 3.1.2.5  القسم انظر ،المختل الوضع وعيوب  مزايا  تقييم .9
 

 :8،1 الجلسة في تظهر التي الخاصة ألنماطل لالستجابة المفيدة الطرق بعض  يلي فيما
 

 :الضعيف الطفل
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 ( المريض  من بالقرب اجلس  ،المثال  سبيل على)  حقيقية  بطريقة داعًما كن •

 التعاطفية  المواجهة استخدم ،النمط  هذا في" عالقًا"  المريض يظل  عندما •
 

 

 :التجنبي أو  المنفصل  الحامي

  المريض  ،التركيز  قلة  ،العقلنة   ،التفاصيل  في  اإلفراط  ،  عرالمشا  إنكار:  ذلك  في  تشك  متى •

  أعراض  ،  تأخير  جلسة،  كل  مع  جديدة  مشاكل  مفرط،  بشكل  يمزح  أو   كثيًرا  يتحدث  الذي

 .إلخ ،مخمور  مريض  جسدية،  نفسية

 : العمل ما •

o واآلن  هنا"  التفاعل على  التركيز"  

o للطفل  الكامن  النمط عن  والبحث   التجنبية، وظيفته  وتحديد النمط،  بتسمية قم 
 

 (: الداخلي الناقد) لّحينالم أو  قبيناعمال اآلباء

 : خيارين هناك •

o " شخصه  وليس   نفسيته،   من  مختل  جزء   نتحدى   بأننا  المريض  بتذكير "  مكافحته 

 .المتنمر  آرنو  نمط  قبل  من  دفعي  يتم  أن  من  سئمت  لقد"    المثال  سبيل  على  -  بالكامل

  الجزء  هذا  ألن   اآلن   بعد   الجلسة  في   التقدم  إلى   دفعك  يمكنني   وال   باالحترام  أشعر   ال

  الذي   السليم  الراشد  آرنو إلى  بنفسي  أتوجه  لذلك  ."تجاهي  مبرر  بال  متعجرف  منك

  الموقف  هذا  أن   ما،  مكان  في  ويدرك  العالج   على  انفعالية  جروح  من  يعاني

 ."النفسي العالج في رحلتك يشل المتعالي

o  مختلة،   أنها  على   وتحديدها  النقدية،   لألفكار   الحتمي  للوجود  الكامل  القبول  

  الكامل  الوعي  من  وضع  في  أكثر  يسجل  وهو )   واآلن  ان ه،   الحاضر  على  تركيزوال

 (. عليها الكاملة السيطرة نملك ال  التي العقلية الظواهر مواجهة في
 

 بالمعالج  المرتبطة العوامل 3.3.5

  توجد  ،العالجية   العالقة  في  هاتفعلّ   ال  حتى  الخاصة  بمخططاتك  دراية  على   تكون  أن  المهم   من

 الذات   وإنكار  العاطفي  الحرمان:  هذه  سيماوال  ، المعالجين  لدى  أكثر  متكرر  بشكل  معينة  مخططات

 . 8العالية والمتطلبات(  بالنفس  التضحية)
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"  الخارج  إلى  الداخل  من  بالمخططات  عالًجا  اختبر "  للمعالجين  الموجه   كتاب  يكون   أن  يمكن

Experiencing Schema Therapy from the Inside Out   والمخططات  األنماط  لتحديد  مفيدة  أداة  

 . 14عليها والعمل بك الخاصة

 

 

 

 

 

 :مخطط  أو نمط بقوة  المريض لديك أثار إذا تفعل ماذا

 إثارتها يتم   التي واألنماط بانفعاالتك واعيا كن •

 الظروف  نفس  في شخص ألي يحدث قد الذي الفعل ورد الشخصي الفعل رد  بين مييزالت  •

 ( الصريح غير  أو  الصريح) اإلشراف مااستخد الى اللجوء •

 الحصص  بين  الذاتية المراقبة على التدريب •

  الوقت  مع  حتى  عليه  السيطرة  يمكن  ال  االنفعالي  الفعل  رد  أن  ثبت  إذا  ،زميل  إلى  الرجوع •

 .واإلشراف

  يجب  التي   المؤشرات  بعض  إليك  ،المعالج  لدى  المختلة   األنماط   مظاهر  تجاه  اليقظة  اتخاذ  يجب 

 :12 لها االنتباه

 التجنب  •

o الكف   بسبب  المريض  مع  كاف    بشكل  مباشر  / منفتح   يكون  ال  ان  ينبغي:  المظاهر 

 "المحظورة/  الساخنة الموضوعات" وتجنب   بنا الخاص

o (  التجنب  يعزز   مما)  المريض   ويحبط   سليمة،  عالجية   عالقة  تطوير  يمنع  هذا

  والفشل،   التخلي،)  المعالج  لدى  المخططات  من  المزيد  تنشيط  إلى  األمر  به  وينتهي

 (. ذلك إلى وما

 

 التعويض  •

o  المعالج  لدى الموجود المخطط حسب  المظاهر على أمثلة: 
 

  يقوم   ال  مريض  بشدة  ينتقد  فقد  الفاشل،  مخططه  ضي عوبت   المعالج  قام  إذا ▪
 .بواجباته
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  المريض  شعور  في  يتسبب  فقد  العار،/  النقص  مخطط   بتعويض   قام  إذا ▪

  في   المعالج  يحبها  ال   التي  السلوكيات   أو   األفكار  عن  يكشف  الذي  بالعيب
 .نفسه

 أن  للمعالج  فيمكن  ،به  الخاص  العاطفي  الحرمان  مخطط  نع  يعوض  كان  إذا ▪
  حترم ي  ال   األخير  هذا  أن  يشعر  عندما  غاضب  الطفل نمط  للمريض  يُظهر

  يثالحد  في  المريض  يبدأ  عندما  يغضب  أن  ،المثال  سبيل  على)  احتياجاته

  جتهاح   تجاه  باالحترام  يشعر  ال   ألنه  ،الجلسة  نهاية  في  أزمة  وضعية  عن
 (. المحدد الوقت في الجلسة نهاءإل

  على )  سليمة   حدودًا  يضع  ال   فقد   ،اإلساءة/  الحذر  نمط  عن   يعوض  كان  إذا ▪

  محاولته  خالل   من (  المساء  في   استثنائي   بشكل   المريض  مقابلة  ،المثال   سبيل 

 .بالثقة  وجدير  متفاني  أنه للمريض يثبت أن عبثًا

 االستسالم •

o المعالج مخطط حسب المظاهر حول أمثلة: 

  يتقدم  ال  المريض  كان  إذا  نفسه  لوم  في  يفرط  فقد  الفشل،  لمخطط  استسلم  إذا ▪

 .العالج في  وديُ  كما

 بانتقاده  للمريض   المعالج  يسمح   فقد  ،اإلساءة/  الحذر  لمخطط  استسلم  إذا ▪

 .حدود  وضع  دون مسيء  بشكل 

o  يحترم  ال  أو   لنفسه  ادودح   يضع  ال  الذي  المعالج  لدى  اإلرهاق  خطر  إلى  هذا  يؤدي  

 .الخاصة احتياجاته
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 Phase de terminaison et bilan (حوصلة)تقييموال اإلنهاء مرحلة 4.5

 

 .المتوسط في جلسات  خمس  مدى على اإلنهاء مرحلة تتم أن يجب 

 : الخطوات

 .األخيرة الجلسات مسار بشأن  واضح إطار مع  باإلنهاء،  المريض إبالغ •

 .العالج نهاية في  تظهر  التي األنماط أو  المخططات معالجة •

o يخفيه الذي التخلي ومخطط الضعيف  الطفل نمط غالًبا  سنجد المثال، سبيل على  

 .المعالج مع   العالقة نهاية في الحداد

 .المستقبل في إحرازه يجب الذي والتقدم الشخص حياة في الملموسة التغييرات حدد •

o المقاييس ستكمالا للمريض يمكن(BDI  ، BAI ، الشخصية ومقياس )التقدم لتوثيق 

 .العالج في المحرز

 المريض  مع العالج ملخص  استكمال •

  نمط أن على  للمريض التأكيد مع ،الجلسات بين تدريجًيا بالتباعد القيام ،ممكًنا ذلك كان إذا •
 .بذلك للسماح يكفي بما قوي السليم الراشد

 

 .8ذلك بعد الحاجة حسب  (booster sessions) الدعم جلسات  عرض يمكن
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 ات المخططب  عالجال لجلسة النموذجي سيرال 5.5

 ذات   لألحداث  وفقًا  التوافق  تحقيق  خالل  من  الجلسات  في  المرونة  بعض  على  نحافظ  ،عام  بشكل

 .الجلسة بداية في المزاح تجنب  وينبغي ،األسبوع  خالل حدثت التي  الصلة

 : مثال

 (.دقيقة 20) الذاتية المالحظة  وواجب القراءات مراجعة •

 (.دقيقة  20) التصوير ورشة •

 (. دقائق 10) التعرض واجب تعيين  •

  ،االنفعالي  التنشيط   طبيعة   تحديد   بسرعة   نحاول  ،الحياة  في   صعًبا  موقفًا  المريض   حيطر  عندما

 لذيا  الهام  الموقف   بالتفصيل  يشرح   أن  المريض   من   يُطلب  ثم   ، وأنماطه  مخططاته   مع   والترابط 

  من  المريض  به  يشعر  الذي  االنفعال  صحة  من  التحقق  يتم  ثم  ،أفضل  بشكل  فهمه  أجل  من  به  مر

 .8 عملية  سلوكية  استجابة تبني  على تهمساعد  أجل
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 سنة  ارمد على بالمخططات  العالج سيرل  مثال 6.5

  هذه ،معين  مريض  مع  النفسي  العالج  سير  لتوضيح  للعالج  محتمل  عرض  ببساطة  هو   المثال  هذا

  إلى  باإلضافة  ، ومشكلته  المريض  لخصائص  وفقًا  هاتعديل  يجب  التفصيلي  اومحتواه  ةعام  بينية 

 .للمريض المحددة االكلينيكية واالحتياجات المطلوب العالج مدة مراعاة

 

 (5 إلى  1 الجلسات) التقييم مرحلة

 : 1 الجلسة •

o القياسي" النفسي أو  سيكاتريال التقييم"  

o الحالية والمشكلة االستشارة سبب  تحديد 

o المخططات  نموذج  حول  موجزة  نفسية  تربية 

o العالجي اإلطار عن شروح: 

 والغيابات  التأخير سياسة ▪

 جلسة  كل  مدة ▪

 للعالج  المتوقعة المدة ▪

o لـ   المخططات  مقياس  ،حياتي  اكتشاف  أعدت  من  األول  الفصل:  المنزلية  الواجبات  

Young  (  اختياري) المرضى دليل قراءة أو 

o العالجي واإلطار  بالمخططات  العالج عملية شرح . 
 

 : 2 الجلسة •

o لـ المخططات مقياس إلى العودة Young  

o الطولي  التاريخ بداية 

o لـ الوالدين مقياس  ، حياتي اكتشاف  أعدت 2الفصل : المنزلية الواجبات Young 
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 : 3 الجلسة •

o لـ الوالدين مقياس الى الرجوع Young  

o الطولي  التاريخ متابعة 

o والتجنب  التعويض  مقياس  ، حياتي اكتشاف  أعدت 3الفصل : المنزلية الواجبات. 

 : 4 الجلسة •

o الطولي  التاريخ  وانهاء  متابعة 

o حياتي اكتشاف  أعدت 4الفصل : المنزلية الواجبات . 
 

 : 5 الجلسة •

o الحالة مفاهمية   وتكييف  عرض  

o بالمفاهمية   مرتبطة النفسي العالج أهداف وضع 
 

 (جلسة 45 إلى 6) للعالج النشطة المرحلة

 10 -6 اتالجلس •

o ( مخطط  لكل)  التاريخي لالختبار المعرفية التقنية استعمال 

o ( المخططات فكرةم)  الذاتية للمراقبة مقدمة 

o المخططات أو المختلة االستراتيجيات  وعيوب  مزايا بين   مقارنة   

o في فصل بمعدل )   حياتي اكتشاف أعدت من المهمة للفصول المنزل في القراءة  

 . (األسبوع

   

 15 -11 الجلسات •

o لألفكار فعل  كرد  تكيفًا  أكثر أفكار  عن البحث  بدمج) المخططات مفكرة استمرار 

 إرادي ال  بشكل  تنشط التي اآللية األفكار مواجهة في  الكامل الوعي وضعية  اآللية،

 (. المريض في

o (. التصوير صياغة وإعادة  آمن مكان في)  التصوير تمارين إدخال 

o واجبات شكل في السلوكي المتدرج  ضالتعر  بدء . 

o تكيفا األكثر األفكار دمج مع الحاجة،  حسب  العالجية المساعدة بطاقة . 
 

   20 -16 الجلسات •
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o الكراسي بين   الحوار تمرين  إدخال 

o للوالدين  الرسائل كتابة 

o تجربة لكل الرجوع مع  المتدرج السلوكي التعرض استمرار. 

o في المفصل واالستكشاف  منزل، في مهمة  خالل  من) المخططات مفكرة استمرار  

 (.مهما كان إذا الجلسة
 

   46 -21 الجلسات •

o التصوير  تمارين 

o الكراسي بين   الحوار تمارين 

o تجربة  لكل الرجوع مع  المتدرج السلوكي التعرض استمرار 

o في المفصل واالستكشاف  منزل، في مهمة  خالل  من) المخططات مفكرة استمرار  

 (.مهما كان إذا الجلسة
 

  ، األمر  لزم  إذا  جلسة،  تخصيص  يمكن  ،لعالجا  من  النشطة  المرحلة  خالل  ،وقت  كل  في:  مالحظة

  يجب  .العالج  من  لعناصر  المقاومة  على  التغلب  أو   أزمة  وضعية  إدارة  على  المريض  لمساعدة

 .المتابعة فترة طوال  المحددة أمومة مواقف استدعاء تدخالت دمج أيًضا

  على  بها  عملال  األفضل  من  سيكون  الذي  بالترتيب  يتعلق  فيما  فلسفتان  توجد  ،سابقًا  ذكرنا  كما

  بعناية   عليها  والعمل   المخططات  ترتيب   Youngيقترح  ،جانبه   من  ، المريض  وأنماط   مخططات 

  قد   ،اإلكلينيكي   الواقع  في  (.استثناءات  ماعدا)  التالي  المخطط  إلى  النتقالا  قبل   األخرى  تلو   واحدة

  اضطرابات   من  يعانون  الذين  المرضى  مع  خاصةً   الطريقة،  بهذه  قدًما  المضي  المعقد  من  يكون

  من   البدء  الخبرة  ذوي  اإلكلينيكيون  بعض  يفضل  لذلك باستمرار،  األنماط  تتبادل  بحيث  الشخصية،

  للمريض  المحددة  لالحتياجات  وفقًا  لقاء  كل  بنية  وتكييف  الجلسة  في  نوقش  الذي  نمطال  أو   المخطط

  العالج  لروح   المخلص  للرعاية  معين  عام  مسار  على  الحفاظ  مع  ،الحاضر  الوقت  في

 . بالمخططات

 

 ( 50 إلى 46 من  الجلسات) اإلنهاء مرحلة

 

   50 -46 الجلسات •

o العالج نهاية  لشروط واضح إطار مع  باإلنهاء،  المريض إبالغ. 

o العالج نهاية  في تبدأ  التي األنماط أو  المخططات معالجة. 
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o في   إجراؤها  تم  التي  ملموسةال  التغييرات  تحديد  خالل  من  للعالج  تقييم  وضع 

 . الحاجة حسب(  الشخصية مقاييس  ، BDI ، BAIالمقاييس) باستخدام  ،حياته 

o المستقبل في المريض فيه يرغب  الذي التقدم تحديد . 

o على   للمريض   التأكيد   مع   الجلسات،  بين  تدريجًيا  التباعد  إجراء   ممكًنا،   ذلك  كان  إذا  

 .بذلك للسماح يكفي بما قوًيا اآلن أصبح السليم الراشد وضع أن
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 Instruments de mesure et outils de traitement  العالج وسائل و القياس أدوات .6
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 المختلة  واألنماط المخططات تسجيل جدول 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 بالمخططات  للعالج الممارسة دليل

 

 المختلة  واألنماط  المخططات  تسجيل جدول

 الحدث  او الوضعية
  او المخطط

 االنفعاالت
 الفعل  النتيجة المتكيفة  األفكار اآللية  األفكار

 الوضعية بإيجاز بوصف قم
 الحدث أو

 المخطط حدد
  قيم ثم نفعال،وا

-0) شدتها

100٪ ) 

  وقت أفكارك اكتب
 االنفعال  ظهور

  األفكار اكتب
 المتكيفة 

  شدة تقييم أعد
-0) انفعالك

100٪ ) 

  السلوك اكتب
(  السلوكيات أو)

  عن الناتجة
 األفكار
 المتكيفة 
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 التاريخي  االختبار 2.6

 للمخطط   المعارضة األدلة للمخطط الداعمة األدلة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 العالجية المساعدة طاقةب 3.6
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 العالجية  المساعدة بطاقة
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___    )  ___________________________________ أشعر اللحظة هذه في

______________   النه(االنفعال 

 ( الوضعية_______________)___________________________________________________________

 الذي هو_________________________أتبعه الذي المحطط األرجح على  أنه أعلم انا ذلك، ومع

  من صادر وهو  ينشط 
____________________________________________ __ _________________  _________

  يقودني(.  المصدر_________________________________________________________________)

   درجة أي إلى المبالغة إلى المخطط هذا
_______________________________________________________  

  المرتبطة  المعرفية التشوهات____) _____________ _________________________________ 

 (.    بالمخطط

  معتقد___________________________________  ) _________________________اعتقد كنت   لو  حتى

  هو  الواقع(  بالمخطط  مرتبط اساسي

_________________________  ____________________________

  األدلة(  متكيفة فكرة-______________________ ___ _____________________________________

  هي متكيفة الفكرة هذه كون على
__________________________________________________  __________

 (  خاصة امثلة________ ) ___________ ____________________________________________________

  سلوك___________________ )_________________________________ في  ارغب كنت لو حتى اذن،

  يمكنني( متكيف   غير

___________  _____________________________________________________باالحرى

 (.  متكيف سلوك________ ) _____________________________________________________________

 

 

 

 

 

المراجع . 7  
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